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Vaikų darželiuose dirba visos grupės, 
priimami visi vaikai

Į „Rokiškio Sireną“ 
kreipėsi kelios mamos, 
klausdamos, kokiomis są-
lygomis galima leisti vai-
kus į darželius. „Pamačiau, 
kad kaimynas veda savo 
vaikelį, nors jo žmona ne-
dirba, augina kūdikį. Mūsų 
situacija tokia pat, kaip su-
žinoti, ar aš galėčiau leisti 
į darželį vyresnį vaiką?“ 
– klausė viena. Kita mama 
domėjosi, ar jos mažylį pri-
imtų į darželį, nes atsidarė 
parduotuvės ir ji turi eiti į 
darbą.

Rajono savivaldybės Švie-

timo ir sporto skyriaus vy-
riausioji specialistė Jolita Gei-
danienė „Rokiškio Sirenai“ 
komentavo, kad veikia visi 
rajono vaikų darželiai, visos 
grupės. Tėvams dėl karantino 
rekomenduojama, jei tik yra 
galimybė, neleisti vaikų į dar-
želius. Todėl šiuo metu rajone 
juos lanko tik 158 vaikai iš 
883, arba 32 proc. Pavyzdžiui, 
lopšelyje-darželyje „Varpelis“ 
iš 185 vaikų lanko tik 58. Įdo-
mu tai, kad darželiuose veikia 
visos grupės: net jei jose vos 
du vaikai, jie prie kitų grupių 
nejungiami. 

Pašnekovė sakė, kad šiuo 

metu dar mokinių atostogos, 
todėl vaikų darželiuose skai-
čius, kaip ir kasmet, yra suma-
žėjęs. Neabejojama, kad kitą 
savaitę jis jau išaugs. Mat ne 
tik atostogos baigsis, bet ir šią 
savaitę atidarytos kirpyklos, 
ne maisto prekių parduotuvės. 
Todėl natūralu, kad išaugs dir-
bančių tėvų skaičius.

J. Geidanienė teigė: jei tė-
vai turi galimybę nevesti vai-
kų į darželį, tai geriau taip ir 
elgtis. Nes epideminė situacija 
mūsų rajone dar nėra iš pačių 
lengvųjų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kriaunose nuo kovo 1-osios – 
naujas seniūnas

Nuo kovo 1-osios Kriaunų seniūnija turės naują vadovą.                                                         „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Nuo kovo 1-osios 
Kriaunose dirbs naujas 
seniūnas. Rajono savival-
dybės direktorius Andrius 
Burnickas neslepia, kad 
išsirinkti seniūną iš dvie-
jų geriausiai pirmajame 
konkurso ture pasiro-
džiusių kandidatų nebuvo 
lengva: abu pretendentai 
buvo stiprūs.

Rinkausi tą, kuris ir kon-
kurso pirmajame etape surin-
ko daugiau balų, ir pasirodė 
charizmatiškesniu pokalbio 
metu. Taigi, naujuoju seniū-
nu nuo kovo 1-osios taps Si-
monas Lasys. Kaip sakė A. 
Burnickas, abu pretendentai, 
patekę į antrąjį konkurso turą 
– nevietiniai.

Viso konkursui dokumen-

tus pateikė 6 pretendentai, 
o į pirmąjį etapą atvyko 5. 
Sklido gandai, kad į šias 
pareigas kandidatuos ir bu-
vęs rajono meras Antanas 
Vagonis. „Tokias kalbas ir 
aš girdėjau, bet, kiek žinau, 
tarp pretendentų jo nebuvo“, 
– sakė A. Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Savaitgalį ugniagesiai kviesti tris kartus
Ugniagesiams darbo ne-

trūko ir šį savaitgalį.

Vasario 19 d., 11:24 val. 
gautas pranešimas, kad Klevų 
g., Panemunėlio glž. st., dega 
dūmtraukyje suodžiai.

Vasario 19 d., 23:14 val. 
gautas pranešimas, kad Vedu-
viškio k., Juodupės sen., dega 
namas.

Vasario 19 d., 23:46 val. 
gautas pranešimas, kad Bo-
briškio k., Kriaunų sen., dega 

pirtis.
Priešgaisrinės apsaugos

ir gelbėjimo departa-
mento

Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos

inform.

Seniūnų ataskaitos jau parengtos
Pirmasis visuomenei vir-

tualiai apie atliktus darbus 
atsiskaitė rajono policijos 
komisariato viršininkas 
Rimantas Čepulis. Ar ir se-
niūnai paseks policijos pa-
vyzdžiu ir ataskaitas perkels 
į virtualią erdvę? Mat nuo 
sausio iki vasario vidurio 
paprastai trukdavęs seniūnų 
ataskaitų sezonas šiemet nė 
neprasidėjo.

Seniūnų ataskaitos yra ga-
nėtinai svarbus įvykis rajono 
gyvenime. Pagal specialią for-

mą pildomos ataskaitos pui-
kiai atskleidžia to krašto de-
mografinę, socialinę situaciją. 
Be to, jose dalyvauja rajono 
vadovai, policijos pareigūnai, 
todėl gyventojai turi puikią 
progą išsakyti savo proble-
mas, diskutuoti svarbiais tam 
kraštui klausimais. 

Rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Andrius 
Burnickas abejojo, ar tiks-
linga seniūnams atsiskaityti 
elektroniniu būdu: dauguma 
auditorijos ataskaitų metu pa-
prastai būna vyresni žmonės, 

kuriems būtų nelengva daly-
vauti naudojantis nuotolinių 
konferencijų programomis. O 
ir tinkamas ryšio priemones 
ne visi turi. 

„Seniūnų ataskaitas visas 
turime. Vienintelė išeitis – ti-
kėtis, kad kovą bus atlaisvin-
tas karantinas ir bus įmanomi 
susirinkimai gyvai“, – sakė A. 
Burnickas. Jei nebus tokios 
galimybės, rajono savivaldy-
bė svarstys, kaip ataskaitas 
pateikti virtualioje erdvėje. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajone gyventojų vakcinacija įgauna pagreitį
Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centras (PASPC) 
jau nuo Naujųjų registruoja 
norinčiuosius skiepytis nuo 
covid-19. Kol kas rajono 
gyventojai dideliu entuziaz-
mu netrykšta, tačiau centro 
vadovė D. Kondratenkienė 
mano, kad norinčiųjų skiepy-
tis padaugės tuomet, kai vak-
cinacija jau bus prieinama 
visiems. Tikimasi, kad taip 
bus jau gegužės mėn.

Skirstomi 
į dvi grupes
Pasak D. Kondratenkienės, 

visi besiregistruojantys skiepytis 
nuo covid-19 skirstomi į dvi gru-
pes: iki 65 m., ir vyresni. 

Kol kas ir vienos, ir kitos gru-
pės rajono gyventojų skiepytis 
užsiregistravę kiek daugiau nei 
po tūkstantį.

„Žiūrint matematiškai, būtų 
lyg ir kiek mažokai“, – sakė D. 
Kondratenkienė. Mat viso PA-
SPC registruota per 21 tūkst. 
rajono gyventojų. O į vyresnių 
nei 65 m. amžiaus grupę patenka 

maždaug 6 tūkst. šiame centre gy-
dytojus pasirinkusių asmenų. 

Kita vertus, jau vykdoma tam 
tikrų profesijų asmenų vakcinaci-
ja, todėl jiems registruotis nerei-
kia. Be to, nemažai rajono gyven-
tojų jau persirgo covid-19, todėl 
bent laikinai yra įgiję imunitetą.

D. Kondratenkienė mano, kad 
registracijos pagreičiai išaugs 
tuomet, kai vakcina taps prieina-
ma visoms gyventojų grupėms 
laisvai. Manoma, kad tai nutiks 
apie gegužės mėnesį. 

Iki tol medikai taip pat nesėdi 
rankų sudėję: registruoja norin-
čiuosius skiepytis ne tik centre, 
bet ir rajono seniūnijose. Kam 
patogiau, registruotis gali ten. Ir 
PASPC jau pasiekė pirmieji se-
niūnijų pateikti norinčiųjų skie-
pytis sąrašai. 

Vakcinų ne tiek, 
kiek norėtų
Rajono ekstremalių situacijų 

komisijos vadovas, savivaldybės 
administracijos direktorius An-
drius Burnickas teigė, kad vakci-
nacija rajone vyksta pačiais grei-

čiausiais įmanomais tempais. 
Baigiami skiepyti pedagogai. 
Pasak pašnekovo, atsisakiusių-
jų skiepų jų tarpe nėra daug.

Šią savaitę bus pradėti skie-
pyti rajono senjorai. 

Deja, skiepijomo tempus 
mažina tai, kad vakcinos gau-
nama gerokai mažiau, nei pla-
nuota. „Antai trims savaitėms 
buvo žadėta du tūkstančiai 
dozių, gavome tik tūkstantį. 
O ir tą skaičių reikia dalinti iš 
dviejų, mat vienam žmogui rei-
kia dviejų dozių“, – kalbėjo A. 
Burnickas.

Džiaugsmo teikia tai, kad 
kol kas šalutinių efektų pasitai-
ko nedaug, jie yra nežymūs.

Paklaustas, o kada gi rajo-
no gyventojams, nepriklausan-
tiems rizikos ar prioritetinėms 
grupėms, tikėtis vakcinos, A. 
Burnickas patvirtino PASPC 
direktorės žodžius. „Labai ti-
kimės, kad gegužę vakcina bus 
prieinama visiems norintie-
siems“, – sakė jis. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Viešų pamaldų Rokiškyje dar teks palaukti
Pirmąjį Gavėnios sekma-

dienį šv. Mišios Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje vyko įprastiniu 
šiam laikotarpiui būdu: jos 
neviešos. Nors, teoriškai, 
pagal sergamumo kriterijus 
savaitgalį Rokiškis pateko į 
regionų, kuriuose jau galima 
atnaujinti viešąsias pamal-
das (tiesa, į bažnyčią, ne-
priklausomai nuo jos ploto, 
galėtų būti priimami tik 15 
tikinčiųjų), tačiau Rokiškio 
dekanato dekanas Eimantas 
Novikas, pasitaręs su ordi-
naru – Panevėžio vyskupu 
Linu Vodopjanovu, paskelbė 
tikintiesiems nelinksmą žinią 
– kurį laiką viešų pamaldų 
Rokiškyje dar neatnaujinti.

Pirmadienio ryto duome-
nimis, naujų covid-19 atvejų 
100 tūkst. gyventojų per pas-
tarąsias 14 dienų mūsų rajone 
buvo 374. Viešąsias pamaldas 
Vyskupų konferencijos spren-
dimu galima atnaujinti ten, kur 
šis rodiklis yra mažesnis nei 

500. Tačiau galutinį sprendi-
mą, pasak dekano, šiuo klausi-
mu priima ordinaras.

Pagal Vyskupų konferen-
cijos rekomendacijas, jei ser-
gamumas rajone yra 200-500 
naujų atvejų per 14 dienų, į 
bažnyčią pamaldoms įleidžia-
mi ne daugiau kaip 15 tikinčių-
jų, bet taip, kad vienam tektų 
ne mažiau 20 kv. m ploto. Va-
dinasi, mažesnėse bažnyčiose 
gali tilpti ir gerokai mažiau, nei 
15 tikinčiųjų. Jei naujų atvejų 
skaičius yra mažesnis nei 200, 
tuomet galima į bažnyčią įleis-
ti tiek žmonių, kiek leidžiama 
pagal plotą (kiekvienam turi 
tekti ne mažiau nei 20 kv.m).

Dekanas sakė, kad kelis-
kart tarėsi su vyskupu dėl vie-
šų pamaldų atnaujinimo. Visgi 
situacija rajone dar yra prieš-
taringa, yra nemažai židinių, 
todėl nuspręsta viešų pamaldų 
neatnaujinti. 

Kaip įprasta, pamaldose 
gali dalyvauti tie asmenys, 
kurie meldžiasi už tądien lai-
dojamą mirusįjį.

Bažnyčios taip pat atviros 
privačiai tikinčiųjų maldai, 
susitarus su dvasininkais, ga-
lima atlikti išpažintį, priimti 
Komuniją.

O pirmąjį Gavėnios se-
kmadienį prieš šv. Mišias 
Rokiškio bažnyčioje vargoni-
ninkas Justinas Šapola giedo-
jo Graudžius verksmus. Tai 
labai pradžiugino tiesioginę 
transliaciją stebėjusius tikin-
čiuosius: retokai begiedama ši 
įspūdinga malda, skirta Jėzaus 
kančios apmąstymams.

Po šv. Mišių tie, kurie turė-
jo teisę jose dalyvauti gyvai, 
buvo pakviesti apmąstyti Kry-
žiaus kelią. Jis šiemet einamas 
kiek kitaip: nuo stoties prie 
stoties keliauja tik jo vedanty-
sis, o visi tikintieji lieka sėdėti 
savo klauptuose. 

Tikintieji kviečiami daly-
vauti šv. Mišiose iš Rokiškio 
dekanato bažnyčių, stebėdami 
tiesiogines transliacijas laikra-
čio facebook paskyroje. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Statistikos departamentas: panašu, kad pradedame 
trečiąją pandemijos bangą

„Panašu, kad pradedame 
trečiąją pandemijos bangą. 
Lietuvos trajektorija dviejų 
pandemijos rodiklių erdvėje 
apsigręžė ir sugrįžo į senas vė-
žias, kuriomis važiavo spalio 
mėnesį. Naujų paros atvejų 
skaičius nebemažėja, teigiamų 
diagnostinių tyrimų dalis (pro-
centas) auga. Šis dėsningumas 
vyksta jau visą savaitę, tačiau 
dabar nebekelia abejonių“  - 
pirmadienio rytą žiniasklai-
dos priemonėms rašė Lietuvos 
Statistikos departamentas.

Per praėjusią parą šalyje 

nustatyti 263 nauji COVID-19 
atvejai, mirė šeši žmonės.

Lietuvos statistikos departa-
mento duomeninis, per savait-
galį Rokiškio rajone nustatyti 3 
nauji covid-19 atvejai. Sergan-
čių skaičius rajone - 116.

Pagal sergamumą Lietuvoje 
šiuo metu esame penktoje vieto-
je, susirgimų 100 000 gyventojų 
skaičius rajone – 374,4.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio sky-
riaus vyriausioji specialistė, lai-
kinai vykdanti skyriaus vedėjo 
funkcijas, Daivutė Bulovienė 
pirmadienio rytą Rokiškio Si-

renai sakė, jog nerimą vis 
dar kelia židinys esantis VšĮ 
Rokiškio rajono ligoninėje, 
kurioje šiuo metu serga net 24 
pacientai.

Viso rajone vasario 22 die-
ną fiksuojami 23 šeiminiai ži-
diniai (kai yra po 2 ir daugiau 
sergačiųjų). Rokiškio lopše-
lyje-darželyje „Varpelis“ pa-
tvirtintas trečiasis susirgimo 
atvejis. Rokiškio mašinų ga-
mykloje ir Skemų socialinės 
globos namuose beliko po 4 
sergančius asmenis.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Rajono policijos komisariato viršininko ataskaita: 
mažėjantis nusikalstamumas ir rekordinis gyventojų pasitikėjimas

Rajono policijos komi-
sariarto viršininko Riman-
to Čepulio metinė ataskai-
ta visuomenei už nuveiktus 
darbus buvo laukiamas 
įvykis. Ir ne tik dėl ga-
limybės pamatyti, kas 
vyksta rajono gyvenimo 
šešėliuose. Bet ir dėl dau-
gybės įdomiai pateiktos 
informacijos, saugiausios 
seniūnijos rinkimų, pa-
reigūnų, policijos rėmėjų 
apdovanojimų. Taigi, at-
rodytų teoriškai nuobodus 
renginys, visuomet būdavo 
įdomus ir įtraukiantis. Ne 
išimtis ir šie metai, nors 
ataskaitą rajono policijos 
komisariato viršininkas 
visuomenei teikė virtua-
liai: prisijungti prie trans-
liacijos buvo pakviesti ne 
tik rajono vadovai, Seimo 
nariai, seniūnai, bet ir vi-
suomenininkai, policijos 
rėmėjai, žiniasklaida.

Iššūkių metai
Pradėdamas ataskaitą rajo-

no policijos komisariato vir-
šininkas R. Čepulis akcenta-
vo: metai buvo neįprasti, kaip 
ir neįprastas šis susitikimas su 
visuomene, kuriama teikiama 
ataskaita. Policijos pareigū-
nams teko naujos užduotys, 
nauji iššūkiai: kaip teikiant 
visuomenei pagalbą, vykdant 
patruliavimus ne tik tinka-
mai įvykdyti savo pareigas, 
pasiekti iškeltus tikslus, bet 
ir apsaugoti save bei aplinki-
nius nuo covid-19. Išaugęs su 
epidemijos valdymu susijusių 
užduočių kiekis pareikalavo 
daug daugiau pareigūnų lai-
ko, pastangų, ilgesnių darbo 
valandų, kartais aukojant ir 
laisvalaikį. Nors kai kurios 
priemonės, ypač patruliavi-
mas ir patikros švenčių metu, 
nedžiugino visuomenės, vis-
gi tikinamieji su pareigūnais 
elgėsi pagarbiai, neliejo savo 
susierzinimo, patikroms buvo 
paruošę dokumentus. O kai 
kas poste dirbantiems polici-
ninkams netgi kavos atvežė.

Į įvykius nevėlavo
Pagal svarbumą ir nusta-

tytą ekipažo atvykimą į juos 
visi iškvietimai į įvykius 
skirstomi į tris kategorijas: 
A, B ir C. Skubiausi yra A 
kategorijos iškvietimai, į ku-
riuos policijos pareigūnai turi 
reaguoti per 12 min. Tokių iš-
kvietimų pernai būta 125, ir į 
visus sureaguota laiku. B ka-
tegorijos įvykių, į kuriuos pa-
reigūnai turi reaguoti per 20 
min., pernai buvo 903, spėta 
per nustatytą laiką į 897, arba 
99,3 proc. C kategorijos įvy-
kių, į kuriuos policijos parei-
gūnams reikia reaguoti per 
valandą, buvo 2458, o spėta 
laiku į 2494, arba 97,9 proc. 

Lyginant su pernykšte ataska-
ta, nors ir joje rodikliai buvo 
labai aukšti, pareigūnai dar 
pagerino reagavimą į A ir B 
kategorijų įvykius, o į C ka-
tegorijos – pasiekė panašų 
rezultatą kaip 2019 m. Pačių 
pranešimų skaičius 2020 m, 
lyginant su 2019 m., suma-
žėjo 28 proc., tačiau atsirado 
nauja rūšis – iškvietimai, su-
siję su covid-19. Pernai tokių 
būta 427.

Kalbant apie reagavimą į 
pranešimus, tam tikrų korek-
cijų įnešė ir karantinas. Sau-
godami ir pranešėjus, ir save, 
pareigūnai nevyko į tuos 
įvykius, kuriuose situacija 
yra aiški: pranešėjams teikė 
informaciją, kad jie doku-
mentus užpildytų ir pateiktų 
nuotoliniu būdu. Tam buvo 
sukurtas specialus skyrius.

Nusikalstamų veikų 
mažėjo
Bendrasis nusikalstamų 

veikų mažėjimas 2020 m. 
buvo ženklus – 19 proc. Ly-
ginant kelerių metų situaciją, 
mažėjimas dar akivaizdesnis: 
štai vagysčių 2016 m. buvo 
registruota 196, 2019 m. – 83, 
o 2020 m. – 60. Kitaip sakant, 
tendencijos akivaizdžios. Iš 
pernai įvykdytų 60 vagysčių 
buvo ištirta 15, arba 25 proc. 
Taip pat mažėjo nusikaltimų 
ir viešajai tvarkai: registuoti 
tik 7, kai, pavyzdžiui, 2017 
m. tokių būta daugiau nei 40. 

Pernai išaiškinti visi įtariami 
padarę tokius nusikaltimus.

Didelį dėmesį pareigūnai 
skyrė ir nusikaltimams, su-
sijusiems su narkotinių me-
džiagų vartojimu. Tokių per-
nai būta 14.

Džiugi žinia yra tai, kad 
per metus smurto artimoje 
aplinkoje atvejų sumažėjo 30 
proc.: 2019 m. jų registruota 
126, 2020m. – 85. Pasak rajo-
no policijos komisariato vir-
šininko, tokį mažėjimą lėmė 
keletas svarbių priežasčių. 
Pirmiausia – smurto užkar-
dymas pamačius jo užuomaz-
gas. Gavę pirmuosius iškvie-
timus dėl žodinių konfliktų 
artimoje aplinkoje, pareigū-
nai nepaleidžia tokių šeimų iš 
savo akiračio: skambina, pa-
gal galimybes aplanko. Toks 
pareigūnų dėmesys daugeliu 
atvejų šeimų nariams padeda 
keisti elgesį taip, kad konflik-
tai nebesiplėstų. Tokia polici-
jos darbo metodika pasiteisi-
no: lyginant su 2017 m., 2020 
m. užregistruota perpus ma-
žiau smurto artimoje aplinko-
je atvejų.

Nusikalstamų veikų ma-
žėjimas matyti ir žvelgiant į 
seniūnijų statistiką. Štai di-
džiausioje, Rokiškio miesto 
seniūnijoje, pernai registruo-
ta 160 nusikalstamų veikų 
(užpernai 153). Rokiškio kai-
miškojoje – 46 (užpernai 72), 
Juodupės – 54 (užpernai 55), 
Kamajų –28 (užpernai 27), 

Panemunėlio – 9 (užpernai 
22), Kazliškio – 4 (užpernai 
12), Pandėlio – 28 (užpernai 
44), Kriaunų – 12 (užpernai 
16), Jūžintų – 12 (užpernai 
24), Obelių – 50 (pernai 46).

Viso rajone ištiriama apie 
77 proc. nusikalstamų veikų, 
vidutinė ikiteisminio tyrimo 
trukmė – apie 77 dienos.

Kada pavojingiausia 
išvažiuoti iš namų?
Pernai rajone registruoti 

įskaitiniai 23 eismo įvykiai. 
Jų metu žuvo 3 asmenys, su-
žeisti 23. Užpernai įskaitinių 
įvykių buvo 32, juose žuvo 
4 asmenys, sužeisti 40. Dėl 
pėsčiųjų kaltės įvyko vienas 
įskaitinis įvykis, dėl vieno 
buvo kaltas dviratininkas, o 
likusius lėmė vairuotojų klai-
dos.

R. Čepulis akcentavo, kad 
didžiausios vairuotojų klai-
dos, lemiančios skaudžius 
įvykius, yra saugaus greičio 
nepasirinkimas, netinkamas 
manevravimas. Taip pat ir 
pėstiesiems bei dviratinin-
kams reiktų atsargiau elgtis 
kelyje.

Vairuotojams reiktų būti 
atsargesniems ir dėl gyvūnų 
kelyje. Pernai dėl to įvyko 
158 eismo įvykiai, o dažniau-
siai pasitaikantis gyvūnas 
kelyje – stirna. Daugiausia 
tokių įvykių nutiko sausį.

Apskritai daugiausia eis-
mo įvykių rajone registruoja-
ma birželį ir rugsėjį. Avarin-
giausia diena – šeštadienis. O 
laikas –14-16 val.

Girtuoklių rekordai
Kalbant apie administra-

cinius nusižengimus, tai jų 
pernai buvo 4474, lyginant su 
2019 m. jų padaugėjo. Liūto 
dalį šiame skaičiuje sudaro 
kelių eismo taisyklių pažei-
dimai.

Rajono policijos komisa-
riato viršininkas R. Čepulis 
dėkojo rajono visuomenei už 
tai, kad ji neabejinga saugu-
mui kelyje. Rajono policija 
nuolat gauna pranešimų apie, 
įtariama, neblaivius už vairo. 
Į pranešimus visuomet rea-
guojama. Pernai girtų vairuo-
tojų keliuose netrūko. Įdomu 
ir tai, kad jei jau sėdama už 
vairo, tai gerokai „įpiešus“: 
tik 40 neblaivių vairuoto-
jų „pripūtė“ mažiau nei 1,5 
promilės ir užsitraukė admi-
nistracinę atsakomybę. O 62 
„pripūtė“ daugiau ir užsitrau-
kė jau baudžiamąją. Iškalbin-
gas ir konfiskuotų automobi-
lių skaičius – 66.

Girčiausią vairuotoją, 
„pripūtusį“ 3,17 promilės, 
pareigūnai pagavo Obeliuose, 
vairuojantį Mazda automobi-
lį. Girčiausia „dama“ už vai-
ro sustabdyta Kamajuose. Ji 
vairavo Opel „Astrą“, ir „pri-
pūtė“ 2,17 promilės. Nesėki-
mingiausias girtuoklis gyve-
na Panemunėlio geležinkelio 
stotyje: neblaivus už vairo jis 
policijai per 2020 m. įkliuvo 
triskart.

Gaudė kontrabandos 
pardavėjus
Administraciniams nusi-

žengimams priskiriamos ir 
smulkios vagystės. Pernai 
tokių registruota 170, ištirta 
146. Turto sunaikinimo atve-
jų būta 52, ištirti 40.

Akcizinių prekių, kitaip 
sakant, kontrabandos srityje 
akivaizdi tendencija, kad al-
koholio prekyba yra nedidelė: 
pernai konfiskuota 79,44 l. O 
štai kontrabandinių cigarečių 
konfiskuota 3375 pakeliai. 
Viso yra surašyta 51 Admi-
nistracinės teisės pažeidimo 
kodekso protokolas, pradėtas 
vienas ikiteisminis tyrimas.

Aktyvi veikla 
bendruomenėse
Kaip ir ankstesniais me-

tais, rajono policijos pareigū-
nai pasižymėjo aktyvia veikla 
bendruomenėse. Deja, karan-
tinas sujaukė veiklos planus. 
Netgi sudėtingomis sąlygo-
mis nuveikta daug: surengti 
45 susitikimai su visuomene, 
13 teminių renginių, kartu 
su Panemunio saugios kai-
mynystės grupe dalyvauta 
respublikiniame renginyje. 
Pernai rajone suburta dar vie-
na nauja saugios kaimynystės 
grupė.

Rajono policijos komisa-
riato viršininkas kėlė proble-
mą, kad rajono savivaldybės 
skirtų 1000 Eur metams, iš 
kurių rengiami susitikimai, 
įsigyjami ir gyventojams do-
vanojami atšvaitai, liemenės 
yra kiek per mažai.

Už bendradarbiavimą tra-

diciškai dėkota policijos rė-
mėjams, talkininkams.

Įvertinus daugelį faktorių, 
saugiausios seniūnijos kon-
kursą laimėjo Jūžintų seniū-
nija. Už aktyvumą covid-19 
karantino metu apdovanotas 
Rokiškio miesto seniūnas 
Arūnas Krasauskas: jis ne tik 
statė ženklus, rūpinosi postų 
įranga, bet ir pats kartu su 
policijos pareigūnais budėjo 
rajono postuose.

Už puikų pareigų atlikimą 
pagerbtas tyrėjas inspektorius 
Valentinas Pupšys. Padėkos 
skirtos ir policijos rėmėjams 
Deividui Malevičiui ir Ligitui 
Striupui. Pagarbos ir įvertini-
mo nusipelnė ir jaunasis šau-
lys Marius Guzas, policijai 
talkinęs kartu su savo tėčiu.

Gerėjo pareigūnų
darbo sąlygos
Policijos pareigūnai pra-

ėjusiais metais galėjo pasi-
džiaugti ir pagerėjusiomis 
darbo sąlygomis. Policijos 
komisariatas gerokai atnau-
jintas: apšiltintos sienos, pa-
keisti langai. Lankytojų pato-
gumui – neįgaliesiems skirta 
nuovaža. Kad pareigūnai ga-
lėtų pailsėti, atsigerti kavos, 
užkąsti – įrengta speciali 
patalpa, vadinama virtuvėle. 
Taip pat atsirado ir modernūs 
įrenginiai ant policijos ko-
misariato stogo: čia pastatyti 
saulės kolektoriai.

Rajono policijos komisa-
riate dirba 56 darbuotojai. 
Žinoma, rūpi ir policinininkų 
darbo užmokesčiai. Pasak R. 
Čepulio, patrulis šiuo metu 
uždirba nuo 700 Eur „į ran-
kas“, tyrėjas – nuo 800 Eur.

Rekordinis 
gyventojų
pasitikėjimas
Virtualų susitikimą įspū-

dinga žinia užbaigė Pane-
vėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato virši-
ninkas Rimantas Bobinas. 
Jis teigė, kad kai pernai buvo 
pasiektas 89 proc. gyventojų 
pasitikėjimo rodiklis, manė, 
kad pasiektos „lubos“. Ir dėl 
karantino įvykių, bendro vi-
suomenės susierzinimo, pasi-
tikėjimas lyg ir turėjo kristi. 
Tačiau naujausios apklausos 
rodo, kad yra naujas rekor-
das – šio krašto pareigūnais ir 
jų darbu pasitiki net 92 proc. 
gyventojų.

R. Bobinas linkėjo, kad 
šiemet pagaliau pavyktų vi-
siems susitikti gyvai per po-
licijos ir visuomenės šventę, 
kuri buvo pernai numatyta 
Rokiškyje miesto gimtadie-
nio metu, bet dėl karantino 
jos surengti nepavyko. Tiki-
masi, kad šiemet ji įvyks.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Kas tu? Kaip tau? Svečiuose Romualdas Šaferis
„Mus aplanko šventės. Pasitinkame valstybines, tautines, 

kalendorines ir asmenines šventes. O susitikimas su šiuo 
žmogumi, man visada yra šventė. Tai tarsi prisilietimas prie 
senosios lietuviškosios inteligentijos ištakų.

Jo išvaizda visada spinduliuoja ramybe ir pasitikėjimu. Jo 
žvilgsnis į supantį pasaulį yra visapusiškas. Tai medikas, ku-
riam viskas įdomu. Kai dirbau AB Ūkio banke, Romualdas 
man buvo finansinio raštingumo pavyzdys Rokiškyje.

Tai visiems gerai žinomas gydytojas neurologas. Iš atmin-
ties neišblėsta pats didžiausias įspūdis apie šį žmogų. Prieš 
gerą dešimtmetį jis neįgaliam berniukui tarsi Dievas ištarė: 
„Tu galėsi vaikščioti“. Ir tai įvyko… Buvęs Juozo Tumo- Vaiž-
ganto gimnazijos mokinys turėjo rimtą negalią. Galima sa-
kyti, kad tas jaunuolis gyveno beveik gulimu režimu. Tėvas, 
gaudamas globos pinigus net nesistengė šio vaiko lavinti 
ar vežioti į tokiems vaikams skirtas stovyklas. Pasikviečiu 
Romualdą, kad apžiūrėtų šį berniuką ir po gydytojo vizito 
vaiko gyvenimas pasikeitė. Prie Romualdo užsidegimo pri-
sijungė Rokiškio Rotary klubas ir misija neįmanoma buvo 
įvykdyta.

Inteligentų šeimoje užaugęs Romualdas, neturėjo net 
galimybių būti nedrausmingas. Mama mokytoja dirbo toje 
pačioje mokykloje, kur mokėsi sūnus ir akylai stebėjo pa-
granduko augimą. Tačiau geros chemijos žinios netrukdė ir 
paišdykauti. Pavyzdžiui, susprogdinti savadarbį sprogmenį 
prie valdžios rūmų. Netikėtai pokalbio metu padiktavome 
sprogmens receptą.

Romualdą domina viskas, pradedant menu ir baigiant 
geografija… Visada santūrus ir nesipuikuojantis savo pasie-
kimais. Toks šio žmogaus portretas. Didžiausia dilema jo gy-
venime buvo pasirinkimas tarp muzikos ir gydytojo specia-
lybės, tačiau romantiška ir meniška specialybė buvo iškeista 
į Hipokrato priesaiką. Mes dėkingi likimui, kad turime savo 
rajone nuostabų žmogų. Ačiū jam“, – apie savo pašnekovą 
Romualdą Šaferį pasakojo Antanas Vagonis.

- Šiandien toliau tęsiame 
mūsų popietes, kuriose ben-
draujame su įdomiais žmonėmis, 
kuriems mes visi pavydime ir 
kuriais norime tapti. O šiandien 
mes kalbam su gerbiamu mūsų 
Rokiškio gydytoju Romualdu 
Šaferiu. Romualdą pažįstu nuo 
labai seniai - tai yra nepaprastai 
įdomi asmenybė, labai kultūrin-
gas žmogus, keliautojas, gydy-
tojas, geras šeimos tėtis ir masė 
gražiausių ir geriausių epitetų. 
Taigi, Romualdai, kur tu gimei?

- Gimiau Jonavoje.
- O kas tave atnešė į šią ga-

lerą?
- Iš esmės atsitiktinumas.
- Man tokie dalykai ir yra 

įdomiausi. Kaip atsitinka tokie 
dalykai, kad žmones atneša į Ro-
kiškį? Susiradote čia žmoną ir 
meilę ar dėl darbo?

- Taip, pirmiausia susiradau 
meilę ir žmoną. 

- Rasą?
- Taip, mes vedėme paskutinia-

me kurse.
- Tai jūs kartu studijavote?
- Taip. Tūkstantis devyni šim-

tai aštuoniasdešimt septintaisiais 
metais mes baigėme Kauno medi-
cinos institutą ir tuo metu būdavo 
toks dalykas - paskyrimai, dabarti-
nis jaunimas to net neįsivaizduoja. 
Taigi, būdavo paskyrimas pagal 
balus, pagal pažymius, pagal vi-
sokius kitus kriterijus - mes abu 
pasirinkome Rokiškį, kadangi pa-
prasčiausiai startui turėjome kur 
gyventi. Didmiesčiai mūsų nevi-
liojo: Vilniuje praktiškai nebuvo 
kam dirbti, Kaune nebuvo noro. 
Tiesiog atsibodęs buvo miesto šur-
mulys, triukšmas, kamščiai, stum-
dymasis autobusuose.

- Kiek tau metų tada buvo?
- Man tada buvo nepilni dvide-

šimt treji metai.
- O dabar, Romualdai, su-

grįžkime į vaikystę. Tavo šaknys 
- Jonavoje ir tavo mama, jeigu 
neklystu, buvo anglų kalbos mo-
kytoja, taip?

- Ne, tėtis. Jis buvo anglų ir vo-

kiečių kalbų mokytojas, o mama 
buvo pradinių klasių mokytoja.

- Tai pas jus būdavo vakarais 
kokios nors užsienio kalbos va-
landėlės?

- Kartais. Na, tokių dienų gal ir 
nebūdavo, tačiau tėtis mokė anglų 
kalbos, o mokykloje aš mokiausi 
vokiečių kalbos. Žodžiu, kurį laiką 
būdavo, tačiau ne pastoviai, kartais 
ir laiko pritrūkdavo.

- Tai tėtis ateina į namus ir 
sako: „Aš šiandien jau lietuviš-
kai nekalbėsiu"?

- Ne, taip nebūdavo, tačiau 
kartais būdavo kaip normalios pa-
mokos, kaip mokykloje - su vado-
vėliu, tvarkingai, nuo pagrindų ir 
praktiškai nuo nulio.

- O mama?
- Mama tiesiog dirbdavo pra-

dinių klasių mokytoja, tausydavo 
sąsiuvinius, ruošdavo maistą ir to 
laiko turėdavo šiek tiek mažiau. 
Na, praėjus tiek metų sunkiau vis-
ką atgaminti, didelė dalis būtų ir 
kūrybos.

- Tu gimei tokioje inteligentų 
šeimoje. Aš tikiuosi, kad ir dabar 
mokytojas nebebus kažkoks tai 
"matavakturšikas", o taps inte-
ligentu, kuris veda mūsų jauni-
mą, veda mūsų tautą. O kaip tau 
atrodo, koks dabar skirtumas 
tarp mokytojo tavo laikais, kaip 
tavo tėvai, ir šiuolaikinio moky-
tojo? Ar jis išliko toks pat ar yra 
kažkoks pokytis?

- Pokytis yra bendrąja prasme 
neišvengiamas, kadangi pasikeitė 
gyvenimo būdas, pasikeitė verty-
bių skalė, pasikeitė žmonių požiū-
ris į daugelį dalykų, pakito ir patys 
žmonės - vieni savo profesijai la-
biau atsidavę, kiti mažiau atsidavę, 
vieni labiau domisi, o kiti mažiau. 
Pats gyvenimas pasikeitė neatpa-
žįstamai, kadangi daugelis dalykų, 
kurie kažkada buvo labai svarbūs 
ir aktualūs, nugrimzdo į praeitį.

- Tu buvai toks mokytojų 
vaikas. O kaip su tavimi moky-
kloje elgdavosi? Ar erzindavo, 
ar palaikydavo? Ar tu jausdavai 
kažkokį spaudimą ar palaikymą 

iš mokytojų, jie tau rašydavo gal 
kokius geresnius pažymius?

- Ne, geresnių nerašydavo. 
Mano mama dirbdavo toje pačio-
je mokykloje, todėl būdavo tikrai 
problematiška, kadangi kiekviena 
smulkmena tuoj pat būdavo pra-
nešama mamai: ar ten netasinešė 
sąsiuvinio, ar užrašė už paraštės, 
ar pažiūrėjo ne į tą pusę. Na, tas 
nepatogumas nebuvo rimtas, bet ir 
mamai daugiau papildomo streso, 
kadangi ten tokių smulkmenų nei 
tėvai žino, nei jiems reikia žinoti. 
Tai taip, tokių nepatogumų buvo.

- Buvai kaip atviras lapas.
- Na taip. Tai retai nutikdavo, 

gal ir reikalavimai didesni buvo, 
o kita vertus, mokytis man ne-
buvo sunku, dažnai per pamokas 
nebūdavo ką veikti. Kartais aš net 
specialiai mokytojus erzindavau, 
apsimesdamas, kad aš jų visiškai 
neklausau ir kažkuo kitu užsiimu. 
Tai darydavau demonstratyviai. 
Nors kausydavausi įdėmiai ir pa-
statytas prieš klasę aš jiems žodis 
žodin viską atkartodavau.

- Bet tą darydavai dėl to, kad 
tau būdavo dėmesio stoka ar 
nuobodu?

- Nuobodu tiesiog buvo, nes 
kas daugeliui žmonių būdavo ne-
aišku - man būdavo aišku savaime 
ir net nesuprantama, kaip galima 
nesuprasti.

- Mokyklos laikai ir, aš su-
prantu, insprektorius visada 
tau mokykloje... Tai gal nors už 
kampo rūkei?

- Ne, kažkaip nerūkiau.
- O kitų blogų dalykų nedary-

davai? Nors išdaigą iškrėtei mo-
kykloje būdamas? Ar buvai tas 
vadinamasis „gerietis“?

- Gerietis buvau dėl savo būdo, 
tačiau būdavo ir išdaigų.

- Tavo būdas... tu nori pasa-
kyti, kad esi geras žmogus?

- Ne tai, kad geras, bet pozity-
vus ir tikrai niekam blogo nelin-
kintis.

- Ir vaikystėje tavo charakte-
ris buvo toks?

- Taip, buvo toks. 
- O tu turėjai kažkokių drau-

gų?
- Taip, turėjau tokį draugų bū-

relį. Tuo metu dar grojau ir moky-
klos estradiniame ansamblyje.

- Kokiu instrumentu?
- Vargonėliais.
- Tai tu turbūt ir muzikos mo-

kyklą lankei?
- Lankiau.
- Fortepiono klasę?
- Akordeono, o fortepionas bū-

davo privalomas. Ten ir būdavo 
įvairiausių nuotykių.

- Kokių nuotykių būdavo? 
Ką tokio esi padaręs, kas nelabai 
būtų patogu, bet dabar esi jau 
tokio solydaus amžiaus ir jeigu 

papasakosi - tai gal nieko tokio 
ir neatsitiks. Prisiminti gera, bet 
pasakoti nepatogu.

- Būdami paaugliai mėgdavo-
me sprogdinti visokiais savadar-
biais daiktais. Potencialiai tie daik-
tai nepavojingi. Mes maišydavome 
magnį su kalio permanganatu. Ne-
buvo problemos, kadangi prie Jo-
navos pilni grioviai būdavo kiečių 
ratų - mes dildydavome tuos ratus, 
kurie iš magnio pagaminti, todėl 
magnio per akis būdavo. Ir kadan-
gi aš gerai mokiausi chemiją, mes 
sugalvojome tokią racionalizaciją 
- padarydavome tą mišinį degtukų 
dėžutėje, kuri apvyniota izoliacija, 
o va degiklio ir nebūdavo, todėl 
mes į švirkštą prisitraukdavome 
glicerino ir tada reikiamu metu, 
kai sugalvojame kur nors kažką 
padaryti, sušvirkščiame tą gliceri-
ną ir numetam. Tai galėdavo būti 
ir mieste šiukšlių dėžėje, buvom 
ir prie partijos komiteto Jonavoje 
numetę. O sprogdavo priklauso-
mai nuo tempertaūros - praeidavo 
mažiausiai viena ar dvi minutės, o 
kartais galėdavo sprogti ir už pus-
valandžio, jeigu būdavo žiema ir 
dar šalta. Mes stebėdavome mies-
te, nuėję kokius du šimtus metrų.

- Taigi, jūs ką tik gavote ins-
trukciją, kaip pasigaminti spro-
gmenį. Tai labai paprasta ir yra 
tik trys medžiagos, tačiau norė-
čiau, kad to nedarytumėte, nes 
tai yra ir pavojinga ir šiais lai-
kais yra ir įdomesnių dalykų.

- Taip. O tuo metu paaugliams 
būdavo tokios pramogos.

- Tai esate ir prie partijos ko-
miteto sprogdinę, taip?

- Taip, nes ten įdomiausia. Na, 
būdavo ir milicija kartais atvažiuo-
davo, mes su jais kartu pastovėda-
vome, pečiais patraukiodavome, 
nes juk niekas nieko nematė. Tuo 
ir baigdavosi. 

- Sakei, Romualdai, kad labai 
gerai išmanei chemiją, tai kaip ir 
normalu būtų, jog tu pradėtum 
studijuoti chemiją, nes kiek aš 
žinau - universitete, pas mus Lie-
tuvoje, chemikai yra gana aukš-
to lygio, labai įdomiai dirba, la-
bai įdomiai kuria. Tai iš kur toks 
profesijos pasirinkimas? Abu 
tėvai mokytojai...

- Problema buvo ta, kad visi 
mokslai sekėsi pakankamai ne-
sunkiai, todėl pasirinkti galėjau ir 
viena, ir antra, ir trečia. Buvo pa-
kankamai sudėtinga... Tuo metu, 
iki kokios dešimtos klasės, mane 
žavėjo ir buvau įsigilinęs į muziką, 
daug grojau.

- Tai kodėl ne Muzikos Aka-
demija?

- Tai va tokia dilema ir buvo. 
Kada muzikos mokyklą lankiau, 
mokytojai sakė, kad Lietuvoje 
nėra prasmės stoti, kadangi aš jau 

praktiškai grojau tą programą, kaip 
trečiojo ar ketvirtojo kurso koncer-
vatorijos studentai.

- Mes čia kalbame apie akor-
deoną, taip?

- Taip, pavyzdžiui tokatos ir fu-
gos d mol savo aranžuotę pasida-
riau, iš natų neprytaikytų akoreio-
nu. Tikrai įdomu buvo įsigilinti į 
tas gelmes, pragrodavau po šešias 
ar aštuonias valandas per dieną, 
man tai tikrai patikdavo.

- Pati muzika tau teikė malo-
numą?

- Tikrai taip. O profesiją pasi-
rinkau gal ir dėl tėvų įtakos, nes 
tėtis sakė, kad muzika gali būti 
kaip hobis, tačiau iš to gyventi, 
prisimenant, kad tai buvo tarybi-
niai laikai, nelabai išeitų. Mano du 
broliai buvo matematikai, o sesuo 
gydytoja, tai taip ir gavosi.

- Tu šeimoje buvai pats jau-
niausias?

- Taip, brolis su sese buvo dvy-
niai ir už mane vienuolika metų 
vyresni, kitas brolis dešimt metų 
vyresnis. Jie įstojo į pirmą kursą 
universitetuose, o aš išėjau į pir-
mą klasę. Tokia maždaug ir buvo 
ta proporcija. Na, o tuo laiku pa-
sirinkimas nebuvo gausus, kadangi 
tėvai mokytojai, todėl apie žemės 
ūkį ar statybas supratimo daug 
buvo, o gydytojo specialybė atro-
dė prestižinė, atrodė ir romantikos 
daug, tai buvo svarbu. Atrodė, kad 
tokia specialybė, kurioje galbūt ir 
kažką ypatingai gero galima nu-
veikti. Vien tokios auturistinės, 
gražios idėjos, nes nei apie pragy-
venimą, nei apie uždarbį tuo metu 
realių minčių nebuvo, kadangi visi 
gyveno panašiai. Taip ta medicina 
ir prilipo, nors sesuo, būdama gy-
dytoja, nepatarė stoti.

- Kodėl?
- Nes sunkus ir labai atsakingas 

darbas. Net ir tuo metu jis buvo ne-
vertinamas - reikalavimai beribiai, 
o atlyginimai juokingi. O vidurinę 
mokyklą bebaigiančiam, šešioli-
kos ar septiniolikos metų vaikinui 
realaus supratimo apie būsimą dar-
bą nebuvo, jis buvo tik apie tai, ką 
matai filmuose ar pastebi nuėjęs 
pas gydytoją. 

- Reiškia, nebuvo taip, kad tu 
sėdėdavai vakarais ir galvoda-
vai: „Kokie man gražūs tie balti 
chalatai... Kaip norėčiau jais ap-
sirengti it gydyti žmones...“ Tu 
tiesiog pasirinkai, kur mokytis.

- Iš esmės taip. O kai pasirin-
kau, tai jau taip ir atrodė - chalatai 
ir visa kita, pradėjau apie tai gal-
voti.

- Romualdai, aš noriu akcen-
tuoti labai svarbų dalyką. Mes 
norime, kad jauni žmonės, ku-
rie renkasi sau profesiją, žinotų, 
kaip jie turėtų rinktis. Ar galvoti 
apie tai, ką dirbs, kaip dirbs ir 

panašiai, ar tiesiog turėtų su-
sirasti kažkokį mokslą, kuris 
jiems patinka? Kaip tu galvoji?

- Ir viena, ir kita būtų idealu. 
Ir pasirinkti mokslą, kuris jiems 
patinka, kurie juo domisi, ir taip 
pat dabar labai svarbu įgyti tų 
bendrųjų kompetencijų ir gebėji-
mų, kadangi profesijos keičiasi, 
jos vienos su kita susijusios, todėl 
net nėra labai svarbu, kad pabaigei 
kažkokią labai siaurą sritį. Žino-
ma, gerai, jeigu konkretaus darbo 
yra, tačiau dažnai reikia keisti sritį, 
todėl bendrieji gebėjimai yra žy-
miai svarbiau.

- Bet gydytojo profesija tokių 
rimtų pokyčių neturi.

- Gydytojo profesija esminių 
neturi, bet aš kalbu bendrąja pra-
sme. Gydytojo profesijoje tik labai 
daug naujų technologijų ateina. Per 
tuos trisdešimt su puse metų, kiek 
aš dirbu, ką mes mokėmės, kaip 
pradėjome, kas buvo po dešimties 
metų ir kas yra dabar - apsoliučiai 
nesulyginami dalykai. Reikia ir 
naudotis technologijomis, ir sta-
tistikos žinių reikia, kad suvokti 
procesus, kad pavyzdžiui iš to, kad 
trims žmonėms kažkas pavyko ar 
nepavyko, negali daryti jokių išva-
dų, rezultatai turi būti statistiškai 
patikimi, kad galėtum daryti išva-
das. Diagnostikos galimybės, kad 
ir tame pačiame Rokiškyje, tokios, 
kad prieš trisdešimt metų niekur 
Lietuvoje tokių nebuvo.

- O kaip ten tas gydytojo ruo-
šimas? Jūs pasirenkate gydytojo 
profesiją ir juk ne iš karto suran-
date tą specializaciją, pradžioje 
mokotės bendrų dalykų, taip?

- Taip. Dabar tas ruošimas tru-
putėlį pasikeitė. Tuo laiku, kai mes 
baigėme, tai mes mokydavomės 
šešis metus bendro profilio, o tada 
septinti metai būdavo internatūra, 
pagal pasirinktą specialybę. Tada 
bazėje, paprastai Vilniaus, Kauno 
ar Panevėžio ligoninėje, metus lai-
ko mus ruošdavo.

- Bet medicina visais laikais, 
ir tarybiniais, ir šiuo metu, buvo 
pakankamai populiari.

- Tarybiniais laikais tai buvo 
labai populiari, presitižinė speci-
alybė. Tais metais, kai aš stojau, 
būdavo po šešiolika ar dvidešimt 
norinčių į tą vietą. Tuo metu tai 
buvo prestižas.

- Atlyginimas mažas, gyventi 
neturite kur, bet tai vis tiek bū-
davo prestižas.

- Taip. Na, atlyginimai maži 
buvo daugumos, bet truputėlį buvo 
kita visuomenė. Pinigų lyg ir nebu-
vo, tačiau jų užteko.

- Gydytojo profesija yra tru-
putėlį ramesnė, nematėm bedar-
bio gydytojo arba gydytojo, ku-
ris vaikščiotų gatvėmis. Nei tais 
laikais nematėm, nei dabar.

- Tikrai ne. Aš dar prie to pa-
čio domėjausi istorija, o mano tėtis 
sakė, jog pasikeis valdžia, pasikeis 
ir istorija, tai tas mokslas bus nie-
kam ir nereikalingas.

- O ką reiškia „pasikeis isto-
rija“?

- Istorija iš principo yra moks-
las, skirtas faktų klastojimui. Isto-
rija jau nuo pat pradžių buvo skirta 
valdovų šlovinimui, priešų menki-
nimui ir jinai po truputį yra perra-
šoma. Perrašoma pagal valdžią, tie 
įykiai kitu kampu nušviečiami, o 
jeigu ir radikaliai pasikeičia, tai 
pasikeičia ir viskas, ką mes mokė-
mės. 

- Labai įdomi mintis, Romu-
aldai, aš norėčiau šitai išplėtoti. 
Tai kaip aš supratau, geras is-
torikas yra tas istorikas, kuris 
sugeba greitai prisitaikyti prie 
esamos santvarkos ir situacijos?

- Na taip, jis palankus.
- O kaip tas istorikas, kuris 

yra nelankstus?
Į 5 p.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Muzikos mokyklos mokiniai „Naujuosiuose atradimuose 2021“
Vasario  1-15 dienomis  

Utenos meno mokykloje vy-
kusiame  respublikiniame  
virtualiame jaunųjų atlikėjų 
konkurse ,,Naujieji atradimai 
2021“ dalyvavo ir gausus bū-
rys Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos mokinių.

 Iš viso konkursas sulaukė 
1163 dalyvių iš 103 Lietuvos 
ugdymo įstaigų ir tapo vienu 
iš didžiausių  Lietuvos nuoto-
linių muzikinių konkursų. Šiuo 
renginiu buvo siekiama įgalinti 
virtualią erdvę naujųjų talen-
tų atradimui, vaikų atlikimo 

džiaugsmo ir atlikimo meistriš-
kumo puoselėjimui.  Visą savai-
tę dalyvių pasirodymus vertino 
komisija, sudaryta iš garsiausių  
Lietuvos pedagogų bei  atlikėjų.  
Mokiniams, pasiilgusiems gyvų 
muzikos pamokų ir pasirodymų 
scenoje, tai buvo tikra atgaiva. 
Laureatų bei diplomantų gausa 
džiugina ir  liudija, kiek  daug 
šaunių  vaikų yra mūsų rajone, 
kurie, net ir šiuo nelengvu metu, 
vedami puikių mokytojų, savo 
talentu džiugina mus. 

Styginių instrumentų grupėje 
II vietos laureatėmis tapo   Kari-
na Varnaitė ir  Flora Kemundry-

tė, (mokytoja Laima Plepienė, 
koncertmeisterė Kristiana Ke-
mundrytė). 

Styginių ansamblių katego-
rijoje gitarų trio - Ernius Kaza-
navičius, Miglė Rogovaitė, Tijus 
Aleinikovas tapo  II vietos laure-
atais (mokytoja Rasa Šakalienė).

Fortepijono kategorijoje III 
vietos laureate tapo Ema Adom-
vičiūtė (mokytoja Audronė 
Kralikienė), Tadas Žalys – di-
plomantu (mokytoja Aušra Bal-
trūnienė). 

Fortepijoninių ansamblių 
grupėje  diplomantėmis tapo 
choreografijos skyriaus mokinės 

Rusnė Vainiūnaitė ir Tautvilė 
Jasiulevičiūtė (mokytoja Ona 
Vigėlytė).

Liaudies instrumentų ansam-
blių kategorijoje  III vietos lau-
reatėmis tapo Eglė Tūskaitė ir 
Austėja Vedeikaitė (mokytoja 
Asta Mičelienė). 

Dididžiausia sėkmė konkurse  
lydėjo ansamblį „Linksmuolės Re 
Do Mi“- Liepa Ulevičiūtė, Ugnė 
Komisaraitytė, Marija Lekandrai-
tė, Liepa Bulovaitė, Vitalija Valai-
nytė, Adriana Antonova, Simona 
Tuskaitė, Mėta Mierkytė (mokyto-
ja Reda Kazlauskienė). Merginos 
tapo I vietos laureatėmis.  

Gausiausi pasiekimai voka-
listų kategorijoje. Štai  mažųjų 
solisčių Militos  Jasiūnaitės ir 
Faustinos Šablinskaitės  duetas 
tapo II vietos laureatėmis, o III 
vietos laureate  tapo Augustė 
Zizaitė, (mokytoja Rasa Pletai-
tė-Junokienė). 

Mišrių vokalinių  ansamblių 
kategorijoje Livija Jegorovaitė 
ir Viktorija Trumpaitė (mokytoja 
Laima Bieliūnienė) tapo II vietos 
laureatėmis.

 II vietos laureatais  vokalistų 
grupėje  tapo  Simona Tuskaitė,  
Neda Junokaitė (mokytoja Reda 
Kazlauskienė)  bei  Tomas Gei-

donas,  Mantas Valainis (moky-
toja Asta Vajegienė).

Trečiosios vietos  laureatais 
tapo Luknė Gabrielė Galvydy-
tė, Rusnė Mikalauskaitė, To-
mas Geidonas (mokytoja Asta 
Vajegienė) bei Rūta Lekandrai-
tė,  Urtė Smalinskaitė,  Radvilė 
Cegelskaitė ir Liepa Ulevičiūtė 
(mokytoja Reda Kazlauskienė).  
Rusnė Daugėlaitė, (mokytoja 
Asta Vajegienė) tapo šios grupės 
diplomante. 

Rokiškio 
Rudolfo Lymano 

muzikos mokyklos 
inform.

Kas tu? Kaip tau? Svečiuose Romualdas Šaferis
Iš 4 p.
- Jis, praktiškai tikėtina, liks 

užribyje, kadangi neturės vyrau-
jančios nuomonės, ji bus nepatogi, 
bus nepublikuojama. O kaip buvo 
iš tikrųjų - niekas nežino. Jeigu 
kalbame apie įvykius, kurie buvo 
prieš kažkiek šimtų metų, realiai 
tai mes tik skaitome, kas parašy-
ta, kas yra pateikiama, o ar tiesa, 
ar netiesa - niekas nežino. Aišku, 
kai tai yra kartojama daug kartų, 
tai tiesiog tampa tiesa, nes kitos 
versijos nėra.

- Bet aš manau, kad atsinau-
jino informacinės technologijos, 
atsinaujino daugelis mokslo šakų 
ir manau, kad ir istorija taip pat 
turėtų būti teisinga, nežiūrint jo-
kių santvarkų ir jokių ambicijų.

- Tai turėtų būti idealiame gy-
venime ir idealiame pasaulyje.

- O gal mes kaip nors suskai-
tmeninsime. Kada archeologas 
iškasa kažkokį stiklainį ir pasa-
ko: „Ta tauta pijokavo ir gėrė. 
Aš galiu įrodyti“...

- Ne, tai pačių didžiųjų faktų 
dalis, tikėtina, kad bus teisinga, 
bet tolesnės interpretacijos, daly-
kai, kurie aktualūs dabar, jie gal 
po kiek laiko ir praras prasmę, nes 
nebus jokio skirtumo ir tai niekam 
nebus įdomu.

- Kodėl? 
- Kadangi tai praranda savo ak-

tualumą.
- Reiškia, mes einame į tą 

kryptį, kur mums mūsų praei-
tis, kuo tolyn, tuo mažiau tampa 
įdomi?

- Ne, ji bendrąja prasme tampa 
įdomi, bet atskiri, individualūs da-
lykai neįdomūs. Žiūrėkime papras-
čiausią dalyką, pavyzdžiui šiandien 
perskaičiau, kad kažkur toli, už 
penkių tūkstančių kilometrų kilo 
žemės drebėjimas, buvo septynių 
su puse balų cunamis - ten galbūt 
kažkas atsitiko, galbūt kažkam di-
džiulės nelaimės, tačiau mums dėl 
to neskauda. Mes tai perskaitome 
tik kaip įfomų įvykį. Tai, kas yra 
dabar, kas yra aktualu, tą mes ir ver-
tiname ir dėl to pergyvename, o kas 
yra nutolę, ypač kai praeina kelios 
kartos, mums neįdmu ir mes to net 
nežinome. Kol dar yra gyvos sąsa-
jos, kol yra gyvų žmonių, kurie gy-
veno, kurie buvo ir kurie tą patyrė, 
tai jie ir gali pasakyti, kad taip buvo 
arba nebuvo, bet kai praeina ketu-
rios ar penkios kartos - liudininkų 
nėra, lieka interpretacijos.

- Tai reiškia, kad aš esu dar 
didesnis optimistas, nes labai ti-
kiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau 
mes einame link tos apsoliučios 
tiesos, kaip į laimės žiburį.

- Einame.
- Ir kaip mums sekasi kopti į 

tą laimės žiburį? Kad ir toje pa-
čioje medicinoje, pokyčiai, atsi-
radus naujoms technologijoms ir 
galimybėms konsultuoti, dideli.

- Be abejo. O kita dalis yra, kad 
didesnis žinojimas parodo, kad mes 
dar labiau ko nežinom, nes atsira-
dus technologijoms, tyrimų galimy-
bėms mes priartėjame ir atveriame 
dalykus, tačiau paaiškėja, kad už jų 
yra dar visa krūva, apie kurių būvi-
mą mes net nenutuokėme.

- Įdomu. Informacinės tech-
nologijos ir thnologijos, atėjusios 
į mediciną, sakei, atnešė tau to-
kią žinią, dėl kurios tu pamatei, 
kiek tu dar daug nežinai.

- Taip.
- O ką tu tuo nori pasakyti?
- Noriu pasakyti, kad atsiranda 

galimybių toliau ligų diagnostikai, 
molekuliniam gydymui, genetikoje. 
Buvo manoma, kad iššifravę geno-
mą, genų sekas, galėsime valdyti 
daugelį probemų, o po to paaiškėjo, 
kad yra genus slopinančių faktorių, 
yra eilė kitų dalykų, kurie yra už to. 
Mes perėję vieną ribą, pamatome, 
kad nieko neįvyko ir reikia eiti to-
liau. Technologijos tai ir atnešė, nes 
kol jų nebuvo, gydytojas pasakė, 
kad yra taip - tai reiškia taip ir yra, 
kadangi daugeliu atvejų nebuvo 
galimybių nei patvirtinti, nei pa-
neigti. Pavyzdžiui, įstojus Lietuvai 
į Europos Sąjungą, pasikeitė ir ligų 
vertinimas, statistika, kodavimas, 
palyginimui: Lietuvoje praeinančių 
kraujotakos sutrikimų smegenyse 
būdavo diagnozuojama trisdešimt 
kartų daugiau, negu vidutiniškai 
Europos Sąjungoje, o insultų sep-
tynis kartus mažiau, negu Europos 
Sąjungoje.

- Kodėl?
- Dėl esančių tradicijų. daugelis 

ligų greičiausiai būdavo vadina-
mos tais kraujotakos sutrikimais.

- Mes neteisingai diagnozuo-
davome?

- Na, pavadinimai tokie būdavo, 
kadangi nebūdavo diagnostikos.

- O gal mes cepelinų per daug 
valgėme?

- Gali būti įvairiausi dalykai, į 
detales nesigiliname, bet čia toks 
pavyzdys. 

- Na, dabar cepelinus mes ir 
į Europą įvežėme, dabar ten gal 
jau irgi kraujotakos sutrikimų 
daugiau.

- Gali būti. Na, bet trisdešimt 
kartų - skaičius įspūdingas.

- O, Romualdai, maistas, kurį 
mes vartojame yra geras? Vienas 
mano draugas yra pasakęs, kad 
mes tampame tuo, ką valgome.

- Iš emės taip. Maistas yra ir 
energijos šaltinis, jame yra mi-
neralų, maisto medžiagų, būtinų 
organizmo funkcionavimui. Kuo 
maista kokybiškesnis, tuo geriau. 
Kaip kuras automobiliui.

- O kaip suprasti žodį „koky-
biškas“? Sako, kad kaime užau-
gintos bulvės ar morkos yra be 
nitratų, be kažkokių papildomų 
medžiagų, o „Maximoje“ yra ri-
zika. Ką tai reiškia?

- Tai sąlyginiai dalykai. Iš ki-
tos pusės „užaugintas kaime“ yra 
tik prielaida, kad jis galėtų būti 
kokybiškesnis. Žmonės ten tręšia 
taip, kaip jiems atrodo ir tuo, kuo 
jiems atrodo, o tyrimų jokių niekas 
neatlieka, tai yra tik prielaida, ma-
nymas, kad taip gali būti.

- Tai „Maximoje“ ar kažko-
kiame kitame prekybos centre 
produktai praeina kažkokią 
kontrolę?

- Be abejo praeina. Aišku, 
idealių variantų nėra, kiekvieno 
kopūsto, bulvės ar agurko tikrai 
niekas nepatikrina, bet kontrolė 
yra. Na, pavyzdžiui namie užsiau-
ginti profuktai ar ekologinių ūkių 
produktai, kurie yra sertifikuojami 
ir yra tikrinami kas kažkiek laiko 
yra geresni, o kai žmonės augina 
pardavimui, tai jie gali ir purkšti ir 
viską daryti savo nuožiūra.

- Tai, jeigu užbaigti šią temą 
apie maistą, kiek aš žinau, Ro-
mualdai, tu esi keliautojas. Kiek 
esi šalių aplankęs?

- Neskaičiavau, negalėčiau pa-
sakyti.

- Tavo gyvenimo varikliukas, 
kiek aš žinau, yra Rasa. Ji tavr-
ko tavo gyvenimo energiją, tavo 
požiūrį ir tavo judėjimą į prie-
kį. Mes abu, ko gero, esame „po 
padu“ ir labai gerai jaučiamės, 
tiesa?

- Gerai, net nepagalvoju.
- O kokį įdomiausią maistą 

esi valgęs kokioje nors egzotiš-
koje šalyje?

- Šiaip labai įdomi yra Indo-
nezijos virtuvė, net ir pavadinimų 
negalėčiau pasakyti. 

- Ir koks ten maistas?
- Šiaip daug daržovių, maistas 

įvairus.
- O jisai skiriasi nuo mūsų 

Lietuvos?
- Skiriasi. Jie paprastai valgo 

tai, kas auga pas juos. Paprastai 
Pietų kraštuose auga labai daug 
prieskonių, aštrus maistas būna. O 
tas aštrumas, aš manau, yra kilęs iš 
senų laikų, kadangi čili pipiruose 
yra augalinių antibiotikų fitoncidų, 
kurie neleidžia daugintis bakteri-
joms, todėl tas aštrus maistas pa-
prasčiausiai nesugenda. Šaldytuvų 
prieš šimtą metų juk nebuvo.

- Aišku. Mes turime tokį skau-
duliuką - maitinimas ligoninėje, 
taip? O kokia tavo nuomonė? Aš 
kiek atsimenu, visada būdavo to-
kių nusiskundimų ir „Čia paga-
minta kaip ligoninėje...“ yra jau 
kaip keiksmažodis.o mes galbūt 
kažko ir nežinome? Apsergame, 
atsigulame į ligoninę ir reikalau-
jame daug druskos... O kas yra? 
Kodėl mes keikiame tą ligoninės 
maistą, ypač Rokiškyje?

- Sunku pasakyti... Šiuo metu 
maistą gamina ne ligoninė, o ga-
mina firma, kuri yra laimėjusi kon-
kursą.

- Bet kaip tu pats galvoji? 
Juk vis tiek pakalbame ir su li-
goniais, kaip jie jaučiasi? Ar jie 
patenkinti tuo maistu?

- Įvairiai. Būna ir nepatenkinti, 
būna kartų, kada jis tikrai nekoky-
biškas ir pretenzijas rašo, tačiau 
būna ir patenkinti. Nuomonių būna 
visokių. Aišku, tai tikrai yra ne 
idealus variantas, juo labiau, kad ir 
lėšos skiriamos nedidelės. Sumos 
tikrai neįspūdingos.

- Aš tai visada esu patenkin-
tas ligoninės maistu, vien dėl to, 
kad jis visada toks „prėskas“, 
neskanus, o mes visada norime 
valgyti mažiau, todėl čia turime 
puikiauisą progą.

- Matot, žmogus visada yra pa-
tenkintas, kai gali rinktis. Nevalgo 
todėl, kad nenori, o kai nori ir ne-
gauna - proga visai neįdomi.

- Tu manai, kad ta problema 
išsispręstų, jeigų būtų kažkoks 
švediškas stalas?

- Žinoma, kad  galėtų būti. Aiš-
ku, šiuo metu tai yra sudėtinga, 
atsiranda įkainio problemų. Ligo-
ninėje pacientai serga įvairiomis 
ligomis, todėl ir maistas vieniems 
turi būti su mažiau cukraus, ki-
tiems su mažiau druskos, tretiems 
su mažiau baltymų, ketvirti ne-
toleruoja pieno, todėl švediškas 
stalas tinka kokioje sanatorijoje, 
kur žmonės valgo viską, o čia pro-
blema tokia, kad jis yra ruošiamas 
individualiai. Yra įvairiausių raci-
onų, kadangi įvairiausi susirgimai.

- Gerai, o dabar pati įdomiau-
sia ir skaudžiausia, daugiausiai 
skaluojama tema - virusas. Viru-
sas, kuris užklupo mus netikėtai, 
kaip kelininkus žiema. Kokia, 
Romualdai, tavo pozicija? Kas 
čia įvyko pasaulyje, kad jau du 
metus mes kankinamės? Kokia 
tavo nuomonė?

- Užpuolė virusas, kadangi pa-
saulis globalus, net iš Rokiškio per 
kelioliką valandų gali patekti ar į 
Australiją, ar į Meksiką, todėl ir 
išplito momentaliai.

- Čia dėl to, kad mes mobilūs?
- Be abejo, nes tikrai čia šikš-

nosparniai neatskrido. Mobilumas, 
nes virusas plinta per daiktus, per 
orą, todėl jis taip momentaliai iš-
plito. Nepamirškime ir masinių 
renginių, varžybų, slidinėjimo 
kurortų, taip ir plito, kadangi žmo-
nės užsikrėtę iš pat pradžių nieko 
nejaučia, o juo labiau net ir dalis 
sergančiųjų nieko nejaučia.

- O kaip tu manai, kodėl gy-
dytojai, mokslininkai, turėda-
mi tokias technologijas, tokią 
didžiulę potenciją tiek pinigų, 
tiek žinių, šitiek ilgai nesuranda 
būdų, kaip su juo kovoti? Ar čia 
nėra klaidos? Aš tikrai nekaltinu 
nei politikų, nei gydytojų, bet 
tiesiog noriu pasižiūrėti į esmę.

- Esmė tokia, kad vaistų, kurie 
įveiktų tą virusą, kol kas nėra.

- Šiuo metu mes turime vak-
ciną, kuri yra tam, kad neap-
sirgčiau. O gydymui vaistai ku-
riami?

- Kuriami, bet dabar dar jų ne-
turime. Na, negalime sakyti, kad 
visisškai nėra vaistų, vaistų yra kai 
kuriais atvejais, tačiau vaistų, ku-
rie patikimai mažintų pirtingumą 
realiai neturime.

- Mirtingumą būtent nuo ko-
vido, taip?

- Taip. Aš manau, kad čia yra 
per nepaprastai trumpą laiką vis-
kas padaryta, kadangi vakcinos 
yra kuriamos tris, penkis, o kartais 
ir dešimt metų, o kada ji padaryta 
per keletą mėnesių - tai fantastinis 
rezultatas. Žmonija pamatė, kaip 
viskas yra trapu, nes buvo įsivaiz-
duojama, kad mes jau įveikėme 
igas, kad viskas tolimoje praeity. 
Manėme, kad viduramžiais maras 
ir raupai būdavo, o dabar mes jau 
niekuo nebesergame, problemų 
nebeturime ir įsivazduojame, kad 
mūsų civilizacijos technologijos 
be problemų gali viską sutvarkyti.

- Iš tikrųjų tai aš šventai tuo 
ir tikėjau, nes manau, kad ir tas 
plitimas, pati pradinė drąsa ir 
rodė, kad mes vis tiek tikėjome 
ta medicina.

- Taip, manėm, kad gal ir savai-
me praeis, kaip gripas praeina. Ta-
čiau paskui žmonės pamatė, jog ir 
ten, kur šalta, ir ten, kur karšta - epi-
demija ir niekas nesikeičia. Tik vė-
liau žmonija pradėjo suprasti mastą. 
Praėjo kelios kartos, dabar prisi-
menamas tūkstantis devyni šimtai 
aštuonioliktųjų metų ispaniškasis 
gripas, nors tų sirgusiųjų jau nėra, 
jis aparašytas tik vadovėliuose. Visi 
žino, kad kažkas buvo, kažkokie 
karai, kažkokios revoliucijos ir mes 
niekuo dėti, todėl nebuvo ruošiami 
ir infektologai, infekcinės ligoninės 
irgi nuėjo į užmarštį, kadangi jų 
kaip ir nebereikia.

- Iš tikrųjų taip, nes pas mus 
juk infekcinė ligoninė buvo da-
bartinis psichikos centras, taip?

- Taip, skyrius buvo. Palaipsniui 
juos naikino, lygiai taip, kaip su 
tuberkulioze - ftiziatro specialybė 
buvo panaikinta, jos nėra ir šiandie-
ną, nors pirmaujame Europoje.

- Ir šiaip tų virusologų nėra...
- Taip, pamatėme, kad nėra.
- O kaip dabar? Ar universi-

tetas pradeda juos ruošti?
- Negaliu pasakyti, manau, kad 

didins rezidentų skaičių, bet vėl-
gi - tai procesas, kadangi gydyto-
jai specialistai yra tie gydytojai, 
kurie pabaigę gydytojo mokslus, 
gavę medicinos gydytojo licenziją 
ir jie toliau, tris, keturis ar penkis 
metus, mokosi rezidentūroje ir 
tik tada jie tampa infektologais ar 
neurochirurgais, ar chirurgais, ar 
šiaip šeimos gydytojais. Tai ir yra 
procesas, o gydytojo paruošimas 
trunka ilgai.

- Romualdai, aš visada tave lai-
kiau tokios senosios mūsų Lietu-
vos inteligentijos atstovu, nežinau 
kodėl... gal tai yra tavo elgsena ar 
tavo požiūris į meną, tavo požiūris 
į dailę, į muziką, tie proto vingiai... 
Nežinau, kodėl taip yra. Tu gali 
man tai paaiškinti? Iš kur pas tave 
tas pagrindas? Iš tėvų?

- Manau iš tėvų, iš tos aplinkos, 
nes ir namuose buvo daug šneka-
ma, daug diskutuojama įvairiomis 
temomis. Tėvai mano buvo visgi 
vyresni, tėtis devyni šimtai septy-
nioliktųjų gimimo, gyvenęs ir tais 
laikais, turėjo daug patirties, daug 
žinių. Tas pagrindas tikrai manau, 
kad atėjo iš šeimos, giminės. Gal-
būt tai genetika, sunku pasakyti, 
tačiau tarybinėje mokykloje to ti-
krai nemokė.

- Aš žinau, kad tu turi dukrą, 
taip?

- Taip. Nemušiau tikrai, nes ir 
tėtis manęs niekada nemušė, nors 
tuo metu tai buvo apsoliučiai nor-
malus ir vos ne vienintelis auklėji-
mo būdas.

- Aš specialiai tavęs to pa-
klausiau. O tu esi pakėlęs balsą?

- Galbūt, kad taip. Diskusijų 
metu.

- Ir kada tave dukra sunervi-
no?

- Negalėčiau pasakyti, bet čia 
epizodiniai kažkokie dalykai. Gal-
būt nesusinervinęs buvau, o tiesiog 
tai buvo kaip poveikio priemonė 
tokia, taktikos tikslu.

- Tai esi „mohikanas“? „Mo-
hikanas“ tos vadinamos seno-
sios lietuviškos inteligentijos. Ir 
norėčiau, kad ateity ir pas mus 
žmonės sektų tavo, tavo šeimos 
pavyzdžiu, kad mes būtume iš-
prusę, suprastume meną, mylė-
tume tą meną, gerbtume vieni 
kitus, būtume kultūringi, tokie, 
kaip tu, Romualdai. ko tu palin-
kėtum Rokškėnams?

- Palinkėčiau turbūt ramybės, 
pozityvumo, išgyventi tą sun-
kų laikotarpį. Daug kam trūksta 
to bendravimo, daug ko visiems 
trūksta ir yra kalbama, ar pasikeis, 
ar nepasikeis tas gyvenimas. Ta-
čiau jis jau pasikeitė, daugelis da-
lykų gal nebebus taip, kaip buvo, 
daug kur nuotolinis darbas ir liks 
tokiu, net situacijai ir pegerėjus, 
nes paprasčiausiai verslininkams 
neapsimoės nuomuoti biurų... Gy-
venimas tiesiog keičiaisi, todėl ir 
linkiu pozityvo, ramybės, o šiaip 
Rokiškyje gyventi yra pakankamai 
gerai. Pandemijos metu, lyginant 
su didmiesčiais, gal net, sakyčiau, 
daugiau pliusų, negu minusų. Tu-
rime beveik viską, o neturime nei 
kamščių, nei eilių.

- Turime gerus žmones šalia... 
Ačiū tau, Romualdai, už pokalbį.

- Ačiū, malonu.
„Rokiškio Sirenos“

inform.
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Socialinės paramos centro 
direktorė: su šiuo projektu 
siejame dideles viltis

Rokiškio socialinės para-
mos centras kartu su par-
tneriais įgyvendina projek-
tą „Bendradarbiavimas ir 
informacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiškio 
mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927 
Spartesnis vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimas). 
Projektas unikalus tuo, kad 
jame bus susisteminta infor-
macija apie rajone teikiamas 
socialines paslaugas, konsul-
tuojami paslaugų gavėjai. O 
tiems, į kuriuos kreipiamasi 
paramos, informacinė siste-
ma taps patogia darbo prie-
mone. „Su šiuo projektu sie-
jame dideles viltis“, – teigė 
Socialinės paramos centro 
direktorė Jolanta Paukštie-
nė (nuotr.). 

Ir parankinė priemonė,
ir kelrodis plėtrai
Projektas sėkmingai įgy-

vendinamas: šiuo metu for-
muojamas informacinės sis-
temos turinys. Darbo daug, ir 
tai nestebina. Pasak direkto-
rės, socialinių paslaugų sfera 
per pastaruosius keletą metų 
žengia į priekį septynmyliais 
žingsniais. Valstybinės įstai-
gos, institucijos, nevyriausy-
binės organizacijos siūlo platų 
spektrą įvairiausių paslaugų: 
nuo lankomosios priežiūros, 
pagalbos maisto produktais, 
iki išklausymo tarnystės. Ir, 
pasak J. Paukštienės, paslau-
gų poreikis, kaip ir norinčiųjų 
jas gauti, nuolatos auga. Taigi 
visaapimanti sistema yra labai 
reikalingas dalykas. Kartu ir 
unikalus: netgi šalies mastu 
tokia sistema dar tik pradeda-

ma kurti. Informacinė sistema 
svarbi ne tik kaip patogus pas-
laugų sąvadas, o ir kaip gali-
mybė matyti, kokių paslaugų 
reikia, kurių teikėjų jau yra 
pakankamai, kur gali dar sė-
kmingiau bendrauti valstybi-
nis sektorius su nevyriausybi-
nėmis organizacijomis. 

J. Paukštienės ilgalaikė pa-
tirtis dalyvaujant rajono socia-
linių paslaugų plėtroje leidžia 
teigti, kad ir dabar, ir ateityje 
tokių paslaugų poreikis tik 
augs. Tad informacinė siste-
ma, lanksčiai prisitaikanti prie 
šios srities naujovių, ilgą laiką 
bus aktuali ir svarbi.

„Tuo ir siekėme kurdami 
šį projektą: kad jis būtų ilga-
laikis, duotų didžiulę naudą 
visuomenei. Su juo siejame 
dideles viltis“, – sakė Sociali-

nės paramos centro direktorė 
J. Paukštienė.

Ir paramos teikėjui, 
ir paramos gavėjui
Informacinė sistema bus 

patogi tuo, kad kiekvienas joje 
ras sau naudingos informaci-
jos. Štai, tarkime, karantino 
metu itin aktuali pavėžėjimo 
pas gydytojus paslauga. Ją tei-
kia ir Socialinės paramos cen-
tras, ir kelios nevyriausybinės 
organizacijos. Kaip sužinoti, 
kur kreiptis? Sistemoje bus 
aiškiai nurodyta, kas gali pa-
dėti prireikus tokios pagalbos.

Kita vertus, ne kiekvienas 
pagalbos ieškantysis žino, 
kur kreiptis, ar į kokią para-
mą galėtų pretenduoti. Infor-
macinė sistema padės rasti 
atsakymus į šiuos klausimus. 

O jei pačiam atsakymų rasti 
nepavyks, visuomet pasirengę 
į pagalbą ateiti projekto kon-
sultantai. 

O ir paramos teikėjams to-
kia informacinė sistema labai 
patogi. „Štai, pavyzdžiui, į 
seniūnijos socialinius darbuo-
tojus kreipiasi interesantas, 
prašydamas pagalbos. Užten-
ka atsiversti vieną vienintelį 
puslapį ir paramos teikėjai 
– kaip ant delno“, – sakė J. 
Paukštienė.

Įkvepiantys pavyzdžiai
Informacinė sistema bus ne 

tik patogus socialinių paslau-
gų žinynas, bet ir vartai pažin-
ti labai sudėtingą, tylų, dažnai 
nematomą, tačiau žmonių, 
šeimų, visuomenės likimą kei-
čiantį socialinių darbuotojų, 
nevyriausybinių organizacijų 
savanorių darbą. Apie jų pa-
tirtis, atradimus, net sunkiau-
siose situacijose neišsenkantį 
tikėjimą žmogumi, apie aktu-
aliausius jo poreikius pasakos 
sėkmės istorijos. J. Paukštienė 
neslepia: šis darbas nėra len-
gvas, paprastas. Jis reikalauja 
ir milžiniško žinių, patirties, 
išmanymo, ir drąsos, ir griež-
tumo, ir lankstumo, ir jautru-
mo. O visuomenėje jis dar per 
mažai matomas, suprantamas. 
Tad ir tiems, kurie žmogui iš-
tiesia ranką sudėtingomis jo 
gyvenimo akimirkomis, verti 
dėmesio, pagarbos. Galbūt 
jų istorijos bus paskata prisi-
jungti naujiems savanoriams, 
o jaunimui rinktis socialinio 
darbuotojo profesiją?

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Padėkite plėsti prasmingo 
laisvalaikio pasiūlą 
Rokiškio mamytėms 
su vaikais – užpildykite 
anketą

Asociacija „Rokiškio mamų klubas" - įkurta suburti 
aktyvias Rokiškio mamas, skatinti jų pilietinį aktyvumą, 
stiprinti organizuotumą ir bendruomeniškumą. 

Mūsų veikla socialinė, tad didžioji dalis iniciatyvų yra ne-
mokamos ar turinčios simbolinį mokestį.

Mamų klubo narės, augindamos mažamečius vaikus, pa-
stebėjo, kad Rokiškyje nėra veiklų patiems mažiausiems. Tad 
paskatintos idėjos, norime sužinoti kokios veiklos Jus domin-
tų? Kokių užsiėmimų pasigendate Rokiškio mieste?

Būtume dėkingos, jei užildytumete anketą ir padėtumete 
mums plėsti prasmingo laisvalaikio pasiūlą Rokiškio mamy-
tėms su vaikais.

Anketą rasite čia: https://apklausa.lt/f/asociacija-ro-
kiskio-mamu-klubas-v8xtt4k/answers/new.fullpage?fbcli-
d=IwAR07-fAdZY55SbT07Fsmqb1PT11FckJRJ6S55H8O-
ETMTqhA7loQZ00RBGLY

Vienintelis toks radinys Lietuvoje – 
Rokiškio krašto muziejuje

Metai Rokiškio kraš-
to muziejui prasidėjo su 
„trenksmu“. Lietuvos kul-
tūros departamento Pa-
nevėžio-Utenos skyriaus 
atstovai Rokiškio krašto 
muziejui perdavė radinį – 
žalvarinį/bronzinį strėlės/
ieties antgalį (?), rastą Ro-
kiškio rajone (tiksli vieta 
žinoma). Radinį rado pil. 
Orestas Pauliukas ir perda-
vė jį Kultūros paveldo de-
partamentui.  Už tai esame 
labai dėkingi gerb. Orestui, 
kad šis radinys neatsidūrė 
privačiose kolekcijose.

Pasikonsultavus su ko-
legomis archeologais nu-
statyta, kad šis radinys pa-
gal tipologiją priskiriamas 
ankstyvojo bronzos amžiaus 
laikotarpio durklams. To-

kio tipo durklai priskiriami 
ankstyvojo bronzos amžiaus 
Varpinių taurių kultūrai 
(2800–1800 m. pr. Kr.). Di-
džiausias šios kultūros pa-
plitimas yra buvęs vakarų ir 
centrinėje Europoje ir šiuo-
laikinės Anglijos teritorijoje. 
Lietuvos atžvilgiu, artimiau-
sias šiai kultūrai priskiria-
mas analogiškas radinys yra 
rastas pietryčių Lenkijoje 
Samoborzec vietovėje. Var-
pinių taurių kultūros atstovai 
su to meto Lietuvos terito-
rijoje gyvenančiomis kultū-
romis ryšį tikrai turėjo, yra 
aptikta keletas pavienių ra-
dinių, priskiriamų šiai kultū-
rai, tačiau iki šiol radinių iš 
bronzos aptikta nebuvo.

Durklas bronzinis (?), 
rombo formos su plačia įko-
te (ilgis x plotis x storis – 63 

x 22 x 2 mm). Iš abiejų pu-
sių yra suformuoti ašmenys. 
Durklo ašmenys glotnūs, 
įkotė grublėta, matomos 
įtvėrimo žymės. Durklas da-
tuojamas 2000–1700 m. pr. 
Kr.

Tai yra kol kas vienintelis 
tokio tipo radinys dabartinės 
Lietuvos teritorijoje.

Už konsultacijas dėkoja-
me archeologui dr. Gvidui 
Slah.

Šis radinys – puiki įžanga 
į 2021-uosius – Seimo nu-
tarimu paskelbtus Marijos 
Gimbutienės metus. Birutė 
Marija Alseikaitė-Gimbutie-
nė (1921–1994) archeologė 
ir antropologė, archeomi-
tologijos pradininkė, tyrusi 
Europos neolito ir bronzos 
amžiaus kultūras.

Pasaulyje M. Gimbutienė 

laikoma viena įtakingiausių 
archeologų, savo tyrimuo-
se sujungusia archeologiją, 
lingvistiką, etnologiją ir re-
ligijotyrą į bendrą discipliną 
– archeomitologiją, gerokai 
pakeitusią Europos priešis-
torės sampratą. M. Gimbu-
tienė išsakė naują požiūrį 
į archeologiją – tradiciškai 
archeologai tik kasinėja ir 
aprašinėja savo radinius, o 
profesorė ėmėsi juos inter-
pretuoti, aiškinti jų prasmę. 
Savo darbuose ji atsklei-
dė Europos tautų, tarp jų ir 
baltų, priešistorės evoliuci-
ją, sukūrė koncepciją apie 
Senosios Europos kultūrą ir 
jos žlugimą, kai iš Eurazijos 
stepių Europą užplūdo indo-
europiečių gentys.

Rokiškio krašto
muziejaus inform.

Panevėžio energija 
apie sąskaitų už šildymą dydžius

Šį sausį vidutinė lauko oro 
temperatūra Rokiškyje siekė 
-3,5 ºC šalčio, kai prieš metus 
buvo žymiai šilčiau – vidutinė 
temperatūra sudarė 2,7 ºC ši-
lumos. Dėl šaltesnių orų išaugęs 
šilumos suvartojimas daugia-
bučiuose, lyginant su praėjusių 
metų atitinkamu laikotarpiu, 
nulėmė, jog gyventojų sąskai-
tos už patalpų šildymą šį sausį 
vidutiniškai 17 proc. didesnės, 
nors AB “Panevėžio energija“ 
šilumos kaina buvo 15,9 proc. 
mažesnė nei pernai sausį.

 Šių metų sausį visuose Rokiš-
kio daugiabučiuose, tiek moder-
nizuotuose, tiek tipiniuose senos 
statybos neapšiltintuose daugiabu-
čiuose butų šildymui vidutiniškai 
suvartota 39 proc. daugiau šilumos 
nei pernai. 50 kv. metrų ploto buto 
šildymui  reikėjo vidutiniškai 975 
kWh (19,5 kWh/vienam kv. m) ši-
lumos. Šį sausį už 50 kv. metrų plo-
to buto šildymą gyventojai viduti-
niškai išleis 45 eurus. Prieš metus 
buvo mokėta apie 38,50 euro.

Šilumos suvartojimo kiekis 
priklauso nuo energetinės namo 
kokybės, šilumos punkto automa-
tizavimo lygio, vidaus šildymo ir 
karšto vandens tiekimo sistemos 
subalansavimo, gyventojų nori-
mo patalpose šilumos komforto 
lygio bei namo šilumos ūkio prie-
žiūros. Įvertinus visus faktorius, 
šį sausį mažiausiai šilumos su-
vartojančių, renovuotų daugiabu-
čių gyventojams vieno kv. metro 
šildymas vidutiniškai kainavo 62 
centus. Atnaujintuose ar po 1993 
m. pastatytuose daugiabučiuo-

se namuose, 50 kv. metrų bute 
vidutiniškai suvartota 665 kWh 
(13,3 kWh/vienam kv. m) šilu-
mos. Išlaidos už šildymą tokio 
dydžio būstui vidutiniškai sudarė 
31 eurą.

Daugiabučiuose, kurie buvo 
pastatyti iki 1993 m. ir šiuo metu 
nėra renovuoti, šilumos punktai 
seni, nėra įrengtų automatinių 
temperatūros reguliavimo prie-
taisų, 50 kv. m buto šildymui 
vidutiniškai reikėjo 1080 kWh 
(21,6 kWh/vienam kv. m) šilu-
mos. Tokių namų vieno kv. me-
tro šildymas vidutiniškai kainavo 
vieną  eurą. Išlaidos už šildymą 
tokio dydžio būstui vidutiniškai 
sudarė 50 eurų.

Atlikti skaičiavimai leidžia 
matyti suvartotos šilumos skir-
tumą pagal daugiabučių namų 
tipus, todėl akivaizdu, jog gyven-
tojai savo išlaidas už šildymą gali 
sumažinti tik taupydami šilumą, 
atliekant namo renovaciją, ap-
šiltinant namą, automatizuojant 
šilumos punktą, modernizuojant 
namo šildymo sistemą.

AB „Panevėžio energija“, siek-
dama kuo mažesnės šilumos kai-
nos, kasmet mažina iškastinio kuro 
naudojimą šilumos gamyboje ir 
siekia didesnio gamybos ir tiekimo 
efektyvumo visuose eksploatuoja-
muose rajonuose. 2020 m. bendro-
vės eksploatuojamų katilinių kuro 
struktūroje biokuras sudarė 91,8 
proc. Pagal šilumos kainą 2021 
m. vasario mėnesį AB „Panevė-
žio energija” yra 8-oje vietoje nuo 
mažiausios kainos tarp 49 šilumos 
tiekimo įmonių Lietuvoje

Panevėžio energijos inform.
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GYVULIAI, GYVŪNAI

• Paršelius. Tel. 8 607 51 525. 
Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
traktoriumi. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis
• 35 metų vyras ieško darbo. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą ir 
automobilį. Tel. 8 611 65 395. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
jūsų vaiką kol karantinas ir man 
nereikia eiti į darbą. Gal kas ieško 
atsakingos auklės.  
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis
• 28 m. vyras ieško bet kokio 
darbo, laukiu pasiūlymų.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Moteris ieško nuolatinio darbo, 
gal kas turi rimtų pasiūlymų. 
Atlygis jums garantuotas. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 692 82 547. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu dirbti 
prekyboje, maisto pramonėje ir 
panašius darbus. Tinka sezoniniai 
darbai. Gali būti naktinė pamaina. 
Tel. 8 618 83 490. Rokiškis
• Moteris ieško darbo Rokiškyje 
ir aplinkui. Prekyba, gamyba ir 
panašūs darbai. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 606 20 061. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Pjaunu malkas savu 
pjūklu, galiu dirbti ir pas ūkininką. 
Turiu Tr1, Tr2 ir B kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 692 47 164. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo, gali būti su 
apgyvendinimu, galiu dirbti įvairius 
ūkio, statybos darbus. Domintų ir 
darbas miške. Tel. 8 692 07 403. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi du ar daugiau, 
ilgalaikiai bedarbiai, kuriems 
virš 45 m. Išsamesnė informacija 
telefonu arba el. paštu.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Ieškome buhalterės ūkininko ūkio 

apskaitai vesti. Tel. 8 616 78 570. 
Rokiškis
• Ieškomas meistras vidaus apdailai 
atlikti. Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• Reikalingi stogdengiai, dirbti 
skardinti stogus. Atšilus orams, 
darbui su prilydoma danga, darbas 
oficialus, visos soc. garantijos. 
Apgyvendinsiu. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis

KITA

• Beržines malkas kaladėmis 
arba skaldytas. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Naują, medinį lauko tualetą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Elektronines cigaretes.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvadinį skydelį (vienfazis), 
skaitliukus, saugiklius, 
automatėlius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims 
ir stiklainius, 0,5, 0,72, 1 ir 3 l.. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vazas, skrynią, senovinę spintą. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Girines, kubilus alui gaminti, 
senovinį indą taukams laikyti.  

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Būdas mažesniems šunims.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šildymo katilą. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Šildytuvus patalpoms, elektriniai. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Rogutes, didesnes roges.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Lapuočių malkas rąsteliais, 
turiu skaldytų. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis
• Lino audinį naktinėms 
užuolaidoms. 12 m, plotis 1.80 m. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Nenaudotas servetėles, 12 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Šešias stiklines su stovu. Kaina 9 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Šieną ritiniais. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Philips. 48 cm 
įstrižainė, su pulteliu.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį. 7 
Windows. Tel. 8 602 35 205. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Umidigi A5 PRO. Būklė 
10/10. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 607 58 023. Rokiškis
• Įvairius telefonus po 5 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Keičiu namuką su ūkiniu pastatu, 
garažu, miesto komunikacijomis, 
apšiltinimu į 1 kambario butą, 
pirmame aukšte, Rokiškis.  
Tel. 8 619 28 116. Rokiškis
• Gyvenamą namą Kamajų m., 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto, su mansarda. Bendras 
plotas  92.62 kv. m. Name yra 
3 šviesūs, erdvūs kambariai, 
tualeto ir vonios kambarys, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 
2 gyvenamieji kambariai. Kaina 

17500 Eur. Tel. 8 608 39 567. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k., Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1977 m. Pirmajame namo aukšte 
yra prieškambaris, koridorius, 
virtuvė, 3 kambariai. Mansardoje 
yra 3 kambariai, vienas iš jų su 
balkonu. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių 
kaime, Rokiškio rajone. Namas 
pastatytas 1972 m., būklė 
remontuotina. Nesenai pakeisti 
namo langai į plastikinius. Bendras 
namo plotas yra 72,02 kv. m. 
Sklypo plotas 50 a. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių k., 32 a 
namų valdos (vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijų) 
paskirties žemės sklypą su jame 
esančiu nauju garažu. Yra leidimas 
statyboms, suprojektuotas namas. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Pakriaunių k., 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto, su mansarda. Bendrasis 
plotas  115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 2 
gyvenami kambariai. Kaina 13500 
Eur. Tel. 8 675 75 369.  
Rokiškis
• Obeliuose, J. Jablonskio gatvėje 
namo dalį. Priklauso 46/100 
dalis rąstinio gyvenamojo namo, 
1/3 dalis ūkinio pastato.  Namui 
priklauso 18 a žemės sklypas, 
kuris nuomojamas iš valstybės. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 679 76 044. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas pastatytas 1977 m. 
Pirmajame namo aukšte yra 
prieškambaris, koridorius, virtuvė, 
3 kambariai. Mansardoje yra 3 
kambariai, vienas iš jų su balkonu. 
Po namu didelis, sausas rūsys. 
Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• 3 kambarių, 65,88 kv. m. butą 
Tekstilininkų g., Juodupėje. Butas 
yra 1 aukšte iš 5, 1980 m. statytame 
mūriniame name. Butas tvarkingas. 
Kaina 13500 Eur.  
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Šviesų, jaukų, su visais baldais 
vieno kambario butą pirmame 
aukšte, Taikos g. 1, renovuotame 
name. Už renovaciją sumokėta. 
Vieta strateginė. Aplink parkai, 
prekybos centrai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 627 74 051. Rokiškis
• 33 a sklypą soduose, už miškų 
ūkio urėdijos. Geras privažiavimas, 
yra atvesta elektra.  
Tel. 8 602 88 694. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Žemę. 1,30 ha. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis

• Sodo sklypus 9 a ir 12 a. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodybą su 2 ha žemės Rokiškio 
raj., Kriaunų sen., Baršėnų k. 
Tel. 8 611 91 831. Rokiškis
• Šiltą, vidurinį, 2 kambarių butą 
renovuotame name (49,95 kv. m). 
Renovacijos mokesčiai sumokėti. 
Pakeisti nuotekų vamzdžiai. 
Reguliuojama radiatorių šiluma. 
Maži mokesčiai. Reikalingas 
remontas. Įstiklintas, apšiltintas 
balkonas. Plastikiniai langai. Kaina 
28000 Eur. Tel. 8 687 79 488. 
Rokiškis
• Bajoruose, Pušyno g. 3 sklypus. 
22-27 a, atvesta elektra, atlikti 
geodeziniai matavimai. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 617 57 592.  
Rokiškis
• Sklypą Bajoruose, Ežero g. 
6C. 18 a, atvesta elektra, atlikti 
geodeziniai matavimai. Kaina 340 
Eur. Tel. 8 617 57 592.  
Rokiškis
• Namą Obeliuose. Jablonskio g., 
Rokiškio raj. 115 kv.m., pradėtas 
remontuoti. Erdvus, 29 a. sklypas. 
Šulinys, elektra, vaismedžiai, 
ūkinis pastatas. Kaina galutinė. 
Kaina 4600 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoju garažą Šatrijos 
gatvėje, už buvusio DNB banko. 
Tel. 8 681 66 505. Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų žemės 
sklypus Obelių seniūnijoje. 
Galimas išankstinis apmokėjimas. 
Tel. 8 623 90 422. Rokiškis
• Išnuomojama darbo vieta kirpėjai. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Skubiai ieškau 1-2 kambarių buto 
nuomai ( Rokiškis - Kavoliškis- 
Bajorai- Juodupė ). Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 608 16 430. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę. Gali būti 
apleista ar pievos. Domina viskas 
nuo 5 ha ploto. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 606 97 729. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame automobilių užvedimo, 
užtraukimo paslaugas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

• Pjaunu malkas. Atvykstu dirbti 
pas klientą rajono ribose. Kaina 
3 Eur/kv. m. Tel. 8 675 03 048. 
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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 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
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 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Belgravija
23:45 Alpių detektyvai 
00:30 Langas į valdžią
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
04:55 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
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 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Dešimt jardų
22:25 Vikinglotto 
22:30 Dešimt jardų
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Dešimt jardų
00:10 Rezidentas 
01:10 Einšteinas 
02:05 Bibliotekininkai 
02:55 Vaiduoklių ieškotojai 
03:20 Rezidentas 
04:10 Einšteinas 
05:05 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos

06:15 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 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas
00:55 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
02:00 Sibiras
03:40 Volkeris, Teksaso
 reindžeris 

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys 

07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Tiltas
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Snaiperis. Atgimimas
22:55 Saugotojas
00:50 Iš visų jėgų 
01:40 CSI. Majamis 

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

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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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 Eurolyga per LRT
21:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Madrido „Real“ 

– Kauno Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Madrido.
00:05 Alpių detektyvai 
00:50 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
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:05 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Žuvėliokai 
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 Nuodinga rožė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nuodinga rožė
00:05 Rezidentas
01:05 Einšteinas 
02:00 Bibliotekininkai 
02:50 Vaiduoklių ieškotojai 
03:15 Rezidentas 
04:05 Einšteinas 
05:00 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos

06:20 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 Ant ribos
00:35 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
01:55 Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas
03:50 Volkeris, Teksaso r
eindžeris 
04:35 Alchemija. VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 

08:30 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Tiltas 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Snaiperis. Palikimas
23:05 Snaiperis. Atgimimas
00:55 Iš visų jėgų 
01:45 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa – tai aš“
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa – tai aš“
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
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26 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 King Kongas
02:00 Naktiniai gyvuliai
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Žuvėliokai 
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 Ratai 3
21:40 Galaktikos sergėtojai
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Galaktikos sergėtojai
00:05 Ankstyvas paleidimas
01:50 Dešimt jardų 
03:40 Titanas

05:05 RETROSPEKTYVA
06:25 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
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
21:00 15:17 į Paryžių
22:55 Nepalaužiama drąsa
01:15 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant
03:00 Ant ribos
04:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Tiltas
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 

18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Smogiamoji jėga
23:25 Snaiperis. Palikimas
01:25 Iš visų jėgų 
02:15 CSI. Majamis 

06:00 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Oponentai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Mūsų gyvūnai

17:00 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021"
23:30 Laisvės TV valanda. 
Spręskit patys
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
03:20 Laisvės TV valanda
04:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021"
04:25 Vantos lapas
04:50 „Reali mistika“ 
05:35 Kaimo akademija

Rokiškis
• Tvarkome krūmynus, pjauname 
skaldome malkas, valome kaminus 
. Tel. 8 608 31 638. Rokiškis
• Atliekame įvairius vidaus 
apdailos darbus, pagal kliento 
pageidavimus. Dirbame atsakingai 
ir kruopščiai. Rokiškis, Rokiškio 
raj.. Tel. 8 636 25 552.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1994 m. Audi C4. 2.5 l., 85 
kW, TDI. Tvarkingas, darbinis 
automobilis, TA iki 2021.10, 
draudimas. ABS, šildymas, el. 

langai, rankinis stabdis veikia. 
Variklis geras, užsiveda lengvai, 
trauka nedingsta, važiuoklė 
tvarkinga. Keistas diržas, filtrai, 
tepalai. Kaina 760 Eur.  
Tel. 8 695 80 146. Anykščiai
• Audi A6 C5. 2.4 l., benzinas, 125 
kW, quattro. Kėbulo defektai, reikia 
kitų priekinių stabdžių diskų, TA iki 
2021.04.05. Domina mainai į VW, 
Audi automobilius.  
Tel. 8 679 48 087. Rokiškis
• Audi A4. 2008 m., universalas, iš 
Vokietijos. Oda, televizorius, lieti 
ratai, 2 l, 103 kW, geros būklės. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Meriva. 2009 m., 1.7 l, 74 
kW, iš Prancūzijos. Geros būklės. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Zafira. 2008 m., 1.9 l., 
dyzelis, iš Prancūzijos. Automobilis 
be korozijos, geros būklės.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf. Hečbekas, 2008 m., 
juodos spalvos., 1.6 l., benzinas, iš 

Vokietijos. Labai geros būklės.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• 2009 m., benzininį Kia Picanto 
automobilį. Ekonomiškas, 
nebrangi eksploatacija, patikimas 
automobilis. Oro kondicionierius. 
Lietuvoje neeksploatuotas. Iš 
Vokietijos. Papildomai - vasarinių 
padangų komplektas. Kaina 1899 
Eur. Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
•  Volvo V70. 2010 m., 2.4 l., 129 
kW. Naujuoju varikliu, automatinė 
greičių dėžė dirba nepriekaištingai. 
Labai gausi komplektacija, graži 
spalva, lieti, gražus diskai, ilgam 
TA. Kaina 3999 Eur. Tel. 8 604 01 
912. Rokiškis
• Opel Vectra C. 2004 m., 1.9 l, 
88 kW. TA iki 2022.02. Užsiveda, 
važiuoja, tvarkingas automobilis. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 618 82 446. 
Rokiškis
• Seat Alhambra. 1999 m., TA iki 
2022.12. Važiuoja gerai, neseniai 
pakeisti diržai, kuro filtras. Yra 

nedidelių kėbulo defektų. Sėdi ir 
leki. Galima apžiūrėti Rokiškyje, 
Taikos g., 18. Galimas pikrti 
išsimokėtinai be banko paslaugų. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Audi A6. 1.9 l., TDI. Užsivedai 
ir važiuoja gerai, pakaba tvarkinga, 
stiklai sveiki, smagratis nebarška, 
kondicionierius šildo. Yra kėbulo 
defektų. Vasara daug kas sutvarkyta 
servise. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 624 37 919. Rokiškis
• Audi 80 b4. 1.9 l., 66 kW, su 
TA iki 11 mėn. Variklio darbas 
ir būklė idealūs, ir yra trukūmų 
kurie vairavimui netrukdo. Du 
komplektai ratų, geros padangos, 
R16, yra  ir R15. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• Rover 75. 2 l., 85 kW, su TA iki 7 
mėn. Padangos naujos, R15, daug 
privalumų, bet yra minusų kurie 
važiavimui netrukdo.  Išsamesnė 
informacija  telefonu. Kaina 650 

Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• 250cc keturratį. Mechaninis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Volvo V70, 2,4 l, dyzelis, 120 
kW. Pakeisti tepalai, važiuoklė 
nebarška. Kaina minimaliai 
derinama. Dviejų zonų klimato 
kontrolė. Kruizo kontrolė. 
Multifunkcinis vairas. Orginalūs 
lieti ratai. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 608 30 483. Rokiškis
• VW Passat B5. 66 kW., 1.9 l, 
TDI. Kosmetiniai kėbulo defektai. 
Užsiveda, važiuoja. Kablys. TA iki 
2022.11. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 667 24 525. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R16, Bmw ratlankius. Galima 
pirkti ir su padangomis, ir be jų. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R18, originalius Ford ratlankius. 
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Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R15, Opel ratlankius. Galima 
pirkti ir su padangomis, ir be jų. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R16, Mercedes-benz ratlankius. 
Galima pirkti ir su padangomis, ir 
be jų. Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
• R16, originalius Volvo ratlankius. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R16, originalius, VW ratlankius. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R17 ratus. Buvo naudojami 
2007 m. Opel, bet tinka kitiems 
modeliams, nes daug skilių. 
Padangos gal dar vienai vasarai. 
175 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Toyota Verso S priekinį bamperį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 686 98 456. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Passat dalimis. 1,9 
l., TDI, 96 kW. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Lietus ratus. R15, su vasarinėmis 
padangomis, 5x112. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• Audi 80 B4, dyzelis, Ford 
Mondeo, 1,8 l, dyzelis, Opel 
Kadett, 1,3 l, benzinas dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ-63 ratus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Peugeot 306 dalimis. 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, VAZ ratus ir kt..  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 110cc keturratį dalimis. 
Automatinė greičių dėžė.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 įvairių 
matmenų padangas ir ratlankius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 2000 m. 0pel Astra dalimis. 2 l, 
74 kW . Tel. 8 606 14 217. 
 Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Toyota RAV4, kampinę, galinio 
bamperio dalį, kairės (vairuotojo) 
pusės. Pilka spalva. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Keturračio padangas. 2 vnt., 
25×10×12, 2 vnt., 25×8×12. 
Komplekto kaina 85 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• VW Polo dalimis. 2003 m., 1.9 l, 
47 kW. Kaina 123 Eur.  
Tel. 8 694 52 173. Rokiškis
• MTZ leistuvą (puskačių) su 
starteriu. Naujas karbiuratorius, dar 
yra įtarpas, smagratis.  
Tel. 8 686 68 087.  
Rokiškis

PERKA

• Perku medžio apdirbimo 
vienfazes stakles (Eglutę, Uosį 
arba Meistrą). Tel. 8 605 06 205. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas Rokiškyje dovanoja ar 
nebrangiai parduoda malkas.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau šaldytuvo. Gal kas 
dovanojate ar nebrangiai 
parduodate. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 630 41 578. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką siuvimo mašiną (groja, 
šviečia, juda) ir lėlytę Maša. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 603 60 522.  
Rokiškis
• Maisto prekių vežimėlį (groja 
muzika). Maisto produktus, kurie 
priklijuojami lipdukais. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 603 60 522.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas telefonas SAMSUNG. 
Prie IKI CENTO parduotuvės 
mikrorajone. Veikiantis. Viduje 
SIM kortelė. Tel. 8 621 46 600. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Elektrinę žoliapjovę su surinkimo 
krepšiu. Kupiškis, siunčiu paštu. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Nenaudotą, tik patikrintą 
sniego pūstuvą. Pučia daugiau 
kaip 5 m, jei nedidelis plotas, tai 
nepakeičiamas pagalbininkas, 
tiesiog kiek laidai leis, nuvalo labai 
švariai. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Svarsčius ir svorius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Peikeną ledui. Žvejybinė. Kaina 
26 Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują, medinę pirtį, arba galiu 
pastatyt pagal jūsų išmatavimus. 
Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, vienfazę, 180 litrų 

betono maišyklę. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Puikios būklės, be defektų 
televizorių Philips. 66 cm 
įstrižainės. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Televizorių, monitorių, 
mikrobangų krosnelę, radiją.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Televizorių Vido. 54 cm 
įstrižainės, plonas.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Gala. 14 
kanalų. Tel. 8 602 35 205.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Panasonic, 54 cm įstrižainė, 
kineskopinis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Gerą tvirtą buldozerį komplekte. 
Buvo uždėtas T-40 AM, priekyje. 
Galiu atvežti, išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 625 17 722.  
Kupiškis
• SK-5 NIVA atsargines dalis, 
kėlimo cilindrus, padangas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šiaudų stumdymo šakes PKU- 
O,5. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Įvairius, hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius, skyvus ir 
kt.. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Trąšų barstytuvą. Pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

• Girninį malūną, mažesnę, 
senoviško girninio malūno kopiją. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Kverneland 3+1 plūgą. Dylančios 
dalys naujos, atpjovimo diskai, 
spyruoklinė apsauga.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

Per dvejus metus savivaldybėse pasikeitė 174 nariai
Nuo savivaldos rinkimų sa-

vivaldybių tarybose pasikeitė 
174 nariai, daugiausiai – Vil-
niuje. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) duomenimis, 
po 2019 metų kovo 3 dieną vy-
kusių rinkimų Vilniaus miesto 
savivaldybės taryboje pasikei-
tė 14 narių.

Daugiau kaip pusė sostinės 
tarybos narių savivaldos manda-
to atsisakė po sėkmingų Seimo 
rinkimų praėjusių metų spalį.

Į Seimą buvo išrinkti Laisvės 
partijos atstovai Vytautas Mita-
las, Kasparas Adomaitis, Evelina 
Dobrovolska, Monika Ošmians-
kienė, Tomas Vytautas Raske-
vičius, Darbo partijos atstovė 
Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, 
konservatorius Arūnas Valinskas 
ir „valstiečių“ atstovas Lukas 
Savickas.

Anykščių, Mažeikių ir Rokiš-
kio rajonų savivaldybių tarybose 
nuo prieš dvejus metus vykusių 
savivaldos rinkimų pasikeitė po 
septynis narius. 

Po šešis narius pakeitė Klai-
pėdos miesto, Šilalės ir Telšių 
rajonų savivaldybės. Kauno 
miesto, Biržų, Kėdainių bei Mo-
lėtų rajonų savivaldybėse nuro-
dytu laikotarpiu įvyko penkių 
tarybos narių kaita. 

VRK duomenimis, yra tik 
trys savivaldybės – Alytaus, Ku-
piškio ir Vilniaus rajonų, kuriose 
nurodytu laikotarpiu nesikeitė nė 
vienas tarybos narys. 

Dažniausiai nariai patys atsi-
sako mandato dėl nesuderinamų 
pareigų su savivaldybės tarybos 
nario darbu. Tokių atvejų yra fik-
suota 56,9 procentų. 15,52 proc. 

savivaldybių tarybų narių įgalio-
jimai nutrūko juos išrinkus į Sei-
mą. 12,64 proc. – atsisakė man-
dato dėl asmeninių priežasčių. 

Fiksuota ir atvejų, kai savival-
dybės tarybos narys nustojo eiti 
pareigas dėl to, kad VRK spren-
dimu neteko mandato dėl nesu-
derinamų pareigų (6,9 proc.), t. 
y., kai VRK gavusi informacijos, 
kad tarybos narys faktiškai eina 
nesuderinamas pareigas, prima 
sprendimą nutraukti tarybos na-
rio įgaliojimus. 

Taip pat buvo atvejų, kai savi-
valdybių tarybų narių įgaliojimai 
nutrūko dėl mirties (4,02 proc.), 
išvykus gyventi į kitą savivaldy-
bę (2,29 proc.) arba tais atvejais, 
kai tarybų nariai buvo pripažinti 
kaltais teismo sprendimu (1,72 
proc.). 

VRK parengtos analizės duo-
menimis, dauguma savivaldybių 
tarybos narių yra vyrai: 1027 ta-
rybų nariai arba 68,83 proc. nuo 
bendro narių skaičiaus. Moterys 
savivaldoje turi 465 mandatus 
arba 31,17 proc. nuo bendro 
skaičiaus.

Analizuojant savivaldybių ta-
rybų narių kaitą nurodoma, kad 
minėtu laikotarpiu į tarybas atėjo 
dirbti 24 moterys ir šiuo metu jų 
yra 1 proc. daugiau nei buvo pa-
sibaigus 2019 metų kovo 3 die-
nos rinkimams.  

Iš 60 Lietuvos savivaldybių 
54-ioms vadovauja merai, o 
penkioms – merės merės. Ra-
dviliškio rajono savivaldybė 
šiuo metu neturi mero, buvusį 
vadovą Antaną Čeponinį išrin-
kus į Seimą. Nauji Radviliškio 
rajono mero rinkimai vyks ba-
landžio 11 dieną.

Kai kuriose savivaldybėse 
tarybų narių vyrų ir moterų san-
tykis yra panašus. Vienintelėje 
Birštono savivaldybėje dirba 
daugiau moterų nei vyrų – aš-
tuonios tarybos narės ir septyni 
tarybos nariai.  Trakų rajono sa-
vivaldybėje narių yra po lygiai – 
12 moterų ir 12 vyrų.

Didžiausia lyčių dispropor-
cija Marijampolės savivaldybės 
taryboje – trys moterys ir 24 vy-
rai. Utenos rajono savivaldybėje 
– trys moterys ir 22 vyrai, Rie-
tavo – trys moterys ir 14 vyrų, 
Druskininkų, Skuodo rajono, 
Kalvarijos savivaldybių tarybose 
dirba po keturias moteris ir 21 
(Druskininkų), po 17 (Skuodo 
rajono ir Kalvarijos) vyrų.

Šių metų vasario 15 dienos 
duomenimis, bendras savivaldy-
bių tarybų narių amžiaus vidur-
kis yra 51 metai ir 3 mėnesiai. 

Daugiausia narių, dirbančių 
savivaldybių tarybose, priklau-
so amžiaus grupei nuo 55 iki 64 
metų (32,31 proc.). 23,46 proc. 
tarybos narių yra nuo 45 iki 54 
metų. 

Jauniausiam tarybos nario 
pareigas einančiam asmeniui yra 
20 metų, vyriausias yra sulaukęs 
85-erių. Jauniausiam Lietuvos 
merui – 32-eji, vyriausias yra su-
laukęs 68 metų amžiaus.

Populiariausi vyriški savi-
valdybių tarybų narių vardai yra 
Kęstutis, Vytautas, Jonas, Anta-
nas ir Saulius. Tarp savivaldybių 
tarybų narių moterų daugiausia 
Daivų, Nijolių, Jūračių, Dalių, 
Linų ir Editų.

BNS inform.
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Vasario 23-oji, 
antradienis, 

9 savaitė
Iki Naujųjų liko 312 dienų

Saulė teka 7.26 val., 
leidžiasi 17.40 val. 

Dienos ilgumas 10.14 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Alva, Alvyra, Butvilas, Butvilė, 
Butvina, Buvainas, Buvainė, 

Gantautas, Gantautė, Haraldas, 
Haroldas, Polikarpas, Romana 

(Roma), Severinas.
Rytoj: Elfrida, Elmaras, Elmyra, 

Gedkanta, Gedkantė, Gedmantas, 
Gedmantė, Goda, Goja, Livija, 

Livijus, Motiejus (Matas).
Poryt: Dabinta, Egilas, Ekvitas, 

Notangas, Notangė, Rasa, Rasuolė, 
Regimantas, Viktas, Viktoras, 

Viktorinas.

Dienos citata
„Viskas, kas sutampa su mūsų 
pačių norais, atrodo teisinga, 
o kas nesutampa – pykdo“ 

(A. Morua).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1905 m. advokatas Polas 
Persis Haris Čikagoje įsteigė 
„Rotary“ klubą.

1942 m. JAV darbą pra-
dėjo viena didžiausių pa-
saulio radijo stočių „Ameri-
kos balsas“.

1944 m. sovietų dikta-
torius Josifas Stalinas, ap-
kaltinęs kolaboravimu su 
fašistine Vokietija, ištrėmė 
milijoną čečėnų bei panaiki-
no jų respubliką.

1970 m. nepriklausomy-
bę gavo buvusi Didžiosios 
Britanijos kolonija Gajana.

2000 m. į Žemę grįžo 
JAV erdvėlaivis „Endeavour“, 
kosmose rinkęs informaciją 
Žemės paviršiaus žemėla-
piui.

2001 m. Makedonija ir 
Jugoslavija pasirašė susitari-
mą dėl sienos demarkavimo, 
baigusį 10 metų konfliktą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1891 m. Kušliškiuose, Kalva-
rijos valsčiuje, gimė diplomatas, 
istorikas, Lietuvos nepriklauso-
mybės Akto signataras Petras 
Klimas.

Post scriptum
Be pavydo meilė – 

kaip valgis be druskos.

Traškūs vafliai
Ingredientai: 
•  100 g sviesto
• 200 ml vandens
• Pienas 250 ml
•  350 ml kvietinių miltų
• 1 šaukštelis kepimo milte-
lių.

Gaminimas:
Sviestą ištirpinkite. Dubeny-
je sumaišykite miltus, cukrų 
ir kepimo miltelius. Supilkite 
vandenį ir pieną ir užmaišy-
kite vientisą tešlą. Pabaigoje 
supilkite atvėsusį sviestą. Ge-
rai išmaišykite tešlą ir kepki-
te vaflius įkaitintoje vaflinėje, 
patepdami kaskart trupučiu 
sviesto. Patiekite su ledais ir 
šviežiomis uogomis.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 23 d. Naktį 2

Dieną 4
P,  
3-8 m/s

Vietomis rūkas.

Vasario 24 d. Naktį 1
Dieną 4

V,
1-6 m/s

Vasario 25 d. Naktį 3
Dieną 7

PV, 
3-8 m/s

Orų prognozė vasario 23-25 d.

JAV keleiviniam lėktuvui patyrus 
variklio gedimą teko leistis avariniu būdu

JAV oro linijų bendro-
vės „United Airlines“ lėk-
tuvas, šeštadienį skridęs 
iš Denverio į Havajus, ne-
trukus po pakilimo patyrė 
variklio gedimą, o prieš 
saugų avarinį nusileidimą 
ant gyvenamojo rajono 
pabiro didžiulių orlaivio 
nuolaužų, pranešė parei-
gūnai.

Vaizdo įraše, nufilmuota-
me iš orlaivio vidaus, ma-
tyti, kad buvo užsidegęs ir 
klibėjo „Boeing 777-200“ 
dešinysis variklis ant sparno, 
be to, buvo nukritęs variklio 
gaubtas.

Lėktuve buvo 231 kelei-
vis ir 10 įgulos narių.

Nei lėktuve, nei ant že-
mės niekas nenukentėjo, 
pranešė pareigūnai.

„Nuoširdžiai sakau, kad 
vienu metu maniau, jog mir-
sime – nes iškart po sprogi-
mo pradėjome prarasti aukš-
tį“, – leidiniui „The Denver 
Post“ sakė keleivis Davidas 
Delucia.

„Sugriebiau žmonos ran-
ką ir pasakiau: „Viskas baig-
ta“, – pasakojo jis.

D. Delucia sakė, kad jo 
podukra tviteryje paskelbė 
vaizdo įrašą, kurį nufilmavo 

kitas keleivis.
„Reisu UA328 iš Denverio 

į Honolulu skridęs lėktuvas 
netrukus po išvykimo patyrė 
variklio gedimą, saugiai grįžo 
į Denverį ir atsargumo sume-
timais buvo sutiktas avarinės 
komandos“, – sakoma „Uni-
ted Airlines“ pranešime.

„Dauguma klientų, kurie 
iš pradžių buvo UA328, šiuo 
metu keliauja į Honolulu nau-
ju reisu“, – nurodė kompani-
ja, pridūrusi, kad tiems, kurie 
nenorėjo keliauti iš karto, 
buvo suteiktas apgyvendini-
mas viešbutyje.

Įraše, paskelbtame oro 
eismo stebėsenos tinklalapy-
je liveatc.net, girdima, kaip 
pilotas be jokios pastebimos 
panikos balse prašė avarinio 
leidimo grįžti į Denverį.

Heather Solar, kuri tuo 
metu parke vedė treniruotę 
savo mergaičių futbolo ko-
mandai, pasakojo girdėjusi 
sprogimą, o po jo iš dangaus 
ėmė kristi nuolaužos.

Tuo metu Denverio prie-
miestyje Brumfilde gyven-
tojai aptiko didelių lėktuvo 
nuolaužų, išsibarsčiusių jų 
gyvenvietėje, įskaitant milži-
nišką apskritą metalo gabalą, 
nukritusį Kirby Klementso 
kieme.

„Tai šiek tiek pribloškė“, 
– sakė jis CNN.

„Jis nusileido tiesiai ant 
mano furgono“, – pasakojo 
vyras ir nurodė, kad kita di-
delė nuolauža kaimyno sto-
ge paliko 1,5 metro skers-
mens skylę.

Federalinė aviacijos 
administracija teigė, kad 
„žino apie pranešimus apie 
nuolaužas netoli lėktuvo 
skrydžio trajektorijos“, ir 
pridūrė, kad drauge su Na-
cionaline transporto saugos 
valdyba ištirs incidentą.

„Jei radote nuolaužų, 
prašome jų neliesti ir neju-
dinti. Nacionalinė transpor-
to saugos valdyba nori, kad 
visos nuolaužos liktų vieto-
je tyrimui“, – tviteryje para-
šė Blumfildo policija.

Policija pasidalijo nuo-
traukomis, kuriose matyti 
nuolaužos, išsibarsčiusios 
sporto aikštelėje viename 
parke, įskaitant vieną lėktu-
vo gabalą su raudonu įspė-
jamuoju pranešimu: „Laiky-
kitės atokiai nuo pavojingų 
zonų, kol veikia variklis.“

„United Airlines“ teigė, 
kad „toliau dirbs su federa-
linėmis agentūromis, tirian-
čiomis šį įvykį“.

BNS inform.

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

Egipto faraono autopsija 
pateikė naujų duomenų 
apie nužudymą, įvykdytą 
prieš 3 600 metų

Tyrimas, atliktas taikant 
pažangiąsias technologijas, 
pateikė naujų užuominų, 
kaip buvo nužudytas prieš 
daugiau nei tris tūkstan-
tmečius Egiptą valdęs fara-
onas, šią savaitę informavo 
šalies Senienų ministerija.   

Faraonas Taa II (Seke-
nenrė) pietų Egiptą valdė 
prieš maždaug 1 600 metų 
prieš Kristų.  Jo vadovaujami 
Egipto kariai kovėsi su hik-
sais - semitų kilmės gentimis, 
užėmusios Nilo deltą.  

Praėjusio amžiaus 7-ame 
dešimtmetyje Taa II mumija 
buvo ištirta rentgeno spindu-
liais. Tąsyk jo kaukolėje buvo 
aptikta sužeidimų, sumaniai 
užmaskuotų balzamuotojų. 
Tai pakurstė teorijas, kad 
faraonas žuvo mūšyje arba 
buvo nužudytas rūmuose.   

Tačiau archeologas Zahi 
Hawassas ir Kairo universi-
teto radiologijos profesorė 
Sahar Salim, atlikę mumijos 
tyrimą kompiuterinės tomo-
grafijos aparatu ir pasitelkę 
3D skaitmeninius vaizdus, 
priėjo prie išvados, kad Taa II 
buvo nužudytas per „egzeku-
cijos ceremoniją“, paimtas į 

nelaisvę mūšio lauke.   
Kompiuterinės tomografi-

jos tyrimas „atskleidė kauko-
lės sužalojimų detalių, įskai-
tant žaizdas, nepastebėtas per 
ankstesnius tyrimus ir suma-
niai užmaskuotas balzamuo-
tojų“, rašoma Egipto senienų 
ministerijos išplatintame pra-
nešime. 

Mokslininkai palygino 
šias žaizdas su įvairiais hiksų 
ginklais, įskaitant kirvį, ietį ir 
kelis durklus, kurie saugomi 
Egipto muziejuje Kaire. 

Mumijos „deformuotos 
rankos rodo, kad Taa II ga-
lėjo būti paimtas į nelaisvę 
mūšyje, o jo rankos surištos 
už nugaros, kad jis negalėtų 
atremti smūgio“ į galvą, rašo-
ma ministerijos pareiškime.   

Kaulų skenavimas taip pat 
atskleidė, kad faraonui buvo 
apie 40 metų, kai jis mirė. 

Tyrimas buvo paskelbtas 
žurnale „Frontiers of Medi-
cine“.

Mokslininkai daugelį de-
šimtmečių bando išsiaiškinti, 
kaip mirė Taa II, kurio mu-
mija su matomais veido su-
žalojimais buvo surasta XIX 
amžiaus pabaigoje.

BNS inform.

Gražiausių įmonių pavadinimai
Iš pernai Registrų centre 

įregistruotų daugiau kaip 13 
tūkst. įmonių  pavadinimų 
gražiausiais išrinkti 17-ka. 
Pavadinimus išrinko Valsty-
binė kalbos inspekcija. 

Tai Vilniuje registruotos 
įmonės „Daktaras desertas“, 
„Kadrų kadras“, „Kiauras 
dangus“, „Laimės pupa“, 
„Pilna gyvenimo“, „Šokola-
dinis mėnulis“, „Balta gilė“ 
iš Vilniaus rajono, „Akimir-
kos sodas“ iš Kauno, „Paža-
dukas“ iš Kauno rajono.

Be to, tarp gražiausių pate-
ko įmonė „Karšio uodega“ iš 
Neringos, „Miško skliautas“ 

iš Alytaus rajono, „Puody-
nė“ iš Kėdainių rajono, „Sena 
svirtis“ iš Radviliškio rajono, 
„Sodo sakmės“ iš Kaišiado-
rių rajono, „Toks kitoks“, 
„Veržlus verslas“ iš Panevė-
žio ir „Samanota pieva“ iš 
Panevėžio rajono.

Gražiausių lietuviškų įmo-
nių pavadinimų konkursas 
tarptautinės gimtosios kalbos 
dienos proga surengtas trylik-
tą kartą, taip norima skatinti 
verslininkus rinktis lietuviš-
kus, taisyklingus, įdomius, 
originalius vardus, pranešė 
Kultrūros ministerija.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Su-
lauksite naudos 
iš tarpininkavimo 
veiklos, koman-

diruočių ar darbinių išvykų. 
Stenkitės šią savaitę nesisko-
linti pinigų. Nepasiduokite 
chaosui darbe, venkite plepėti 
su kolegomis, skleisti paska-
las. Šią savaitę įrodinėsite ap-
linkiniams, ką sugebate. Jei 
tam neskirsite pakankamai 
laiko ir jėgų, nepavyks apgin-
ti savo interesų. Jūsų planams 
įgyvendinti palankesnis lai-
kas ateis antroje savaitės pu-
sėje. Ketvirtadienį prikąskite 
liežuvį, antraip galite išple-
pėti svetimą paslaptį. Meilės 
sferoje viską gaubs roman-
tinis rūkas. Bendravimas su 
mylimu žmogumi atneš ra-
mybės ir pilnatvės jausmą.

JAUTIS. Dar-
bo reikaluose rei-
kalingas apdairu-
mas ir atsargumas, 

antraip patirsite finansinių 
nuostolių. Savaitės viduryje 
galite tikėtis neženklių fi-
nansinių įplaukų. Bet ir jos 
pravers augant finansiniams 
poreikiams. Būkite aktyvūs, 
naudokitės proga įgyvendinti 
savo planus bei idėjas. Tačiau 
neužsižaiskite globalinių pro-
blemų sprendimu, bent ret-
karčiais atkreipkite dėmesį į 
reikalus po jūsų nosimi. Jei į 
problemų sprendimą įtrauk-
site kolegas, paprašysite jų 
patarimo, bent laikinai suma-
žinsite įtampas kolektyve ir 
pakelsite savo autoritetą. O 
štai šeštadienį iš tiesų prireiks 
draugų pagalbos.

DVYNIAI. Pa-
galvokite apie in-
vesticijas. Dabar 
galite taip sėkmin-

gai investuoti pinigus, kad 
pelnas džiugins ilgus metus. 
Kūrybiniai projektai, kuriuo-
se dalyvaujate, taip pat žada 
būti produktyvūs ir pelningi. 
Drąsiai imkitės veiklos, juo-
lab, kad turite energijos kal-
nams nuversti. Bet kokia jūsų 
iniciatyva, bet kokia idėja 
bus vertinama. Asmeniniame 
gyvenime galimi radikaliai 
viską keičiantys, bet labai 
palankūs įvykiai. Bus daug 
bendravimo, romantikos, po-
zityvių dalykų.

VĖŽYS. Fi-
nansinė padėtis 
stabili, nereiktų 
tikėtis didesnių 

sukrėtimų. Bet ir piktnau-
džiauti: įsigyti prabangos, o 
tuo labiau, nebūtinų daiktų, 
nereikėtų. Dirbsite daug, bet 
darbas teiks malonumą. Dar-
be stenkitės savo gebėjimą 
kryptingai siekti tikslo derinti 
su pastabumu ir lankstumu. 
Bet kokio svarbaus reikalo 
pradžią geriau atidėti iki tre-
čiadienio. Ketvirtadienį ne-
numokite ranka į aplinkinių 
patarimus: jie bus gana ver-
tingi. Penktadienį sužibėsite 

Astrologinė prognozė savaitei 
kolegų ir vadovų akyse. Mei-
lės fronte taip pat lydės tik 
geros emocijos. Perspektyvu 
vienišiams pasidairyti partne-
rio darbo aplinkoje.

LIŪTAS. Jei 
piniginėje švilpia 
vėjai, o štai planų 
ir norų daug, tram-

dykite vaizduotę ir apetitą. 
Įsigykite tik tai, kas būtina, 
ir nesivelkite į avantiūras. Ir 
jau nesugalvokite prisirinkti 
vartojimo kreditų ar išper-
kamosios nuomos sutarčių. 
Darbai klostysis nekaip. Teks 
įrodinėti savo kompetenciją 
tiek rimtais klausimais, tiek 
smulkmenose. Tačiau jei tai 
pavyks, jūsų autoritetas la-
bai išaugs. Neabejokite savi-
mi, ir priimkite sprendimus 
savarankiškai, nekreipdami 
dėmesio į įvairiausių gera-
darių patarimus. Šeštadienį 
nuliūdins kažkokios nema-
lonios naujienos. Meilės sri-
tyje daug kas priklausys nuo 
jūsų partnerio. Intriguojančių 
pažinčių, kurių gali būti sa-
vaitės viduryje, geriau būtų 
vengti.

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžia 
džiugins ne tik 
piniginėmis įplau-

komis. Galite sulaukti sė-
kmės, jei nepabijosite imtis 
anksčiau neišbandytų veiklos 
sferų. Atidžiai klausykite 
bendradarbių ir net konku-
rentų: jie gali atskleisti labai 
svarbių žinių. Daug ką šią sa-
vaitę teks pradėti iš pradžių, 
tarsi nuo balto lapo. Geriau 
kliautis tik savo jėgomis. 
Antradienis ir trečiadienis 
– svarbių sprendimų metas. 
Darbas, kurį darysite indivi-
dualiai, gerai pasiseks, atneš 
daug naudos. Todėl verta dėl 
jo pasistengti. Atkreipkite 
dėmesį į smulkmenas: vėliau 
jos gali būti labai svarbios. 
Sekmadienį pailsėkite, pabū-
kite ramiai. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitė 
suteiks gausybę 
progų užsidirbti: 

prekyboje, galbūt ir biržos 
akcijomis. Tačiau sėkme ne-
piktnaudžiaukite, nes galite 
patirti ir nuostolių, ypač jei ne-
apgalvotai rizikuosite. Savait-
galį tikėtina mylimo žmogaus 
dovana. Kuo beužsiimtumėte, 
darbas pareikalaus milžiniškų 
pastangų, pasiaukojimo. Bet ir 
pelnas galimas didelis. Trečia-
dienį ir ketvirtadienį ne tik sie-
kite karjeros, bet ir atkreipkite 
dėmesį į aplinkinius, į gerokai 
apleistą asmeninį gyvenimą. 
Savaitgalį nevenkite progų 
bent virtualiai pabendrauti: 
laikas, skirtas bičiuliams, bus 
labai malonus ir naudingas. 
Meilės srityje skirkite dėme-
sio savo išvaizdai.

S K O R P I O -
NAS. Finansų sfe-
roje laukia kardi-

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija: 
LEONAS GAIGALAS 1941-09-01 – 2021-02-10
ZOJA JASIŪNIENĖ 1953-03-08 – 2021-02-15
Kaimiškoji seniūnija:
REGINA JAKULIENĖ 1953-09-26 – 2021-02-13
Kriaunų seniūnija:
GENĖ PURIUŠKIENĖ 1940-04-17 – 2021-02-10
Juodupės seniūnija:
DANUTĖ VABOLIENĖ 1930-04-05 – 2021-02-14

nalios permainos į gerąją pusę. 
Ne tik gausite padorų pelną, 
bet galėsite galvoti ir apie in-
vesticijas į finansinį saugumą. 
Daugelis neraminusių klausi-
mų išsispręs ir galėsite save 
laikyti tikru nugalėtoju. Dar-
bo sferoje maloniai veiksite 
žmones, užmegsite nemažai 
naudingų ryšių. Iniciatyva, 
pademonstruota trečiadienį, 
bus labai svarbi ir naudinga. 
Augs jūsų autoritetas. Bet dar-
bų sūkuryje nepamirškite ir 
asmeninio gyvenimo. Laukia 
malonūs socialinio statuso po-
kyčiai.

ŠAULYS. Tu-
rėsite pajamų tiek, 
kad ir pats džiaug-
sitės, ir aplinkinius 

pradžiuginsite. Trečiadienį bus 
sėkmingi verslo susitikimai ir 
derybos. Sekmadienį pailsėki-
te ir nė negalvokite apie darbą. 
Prieš ko nors imdamiesi bent 
apytiksliai numatykite galimus 
rezultatus. Bet kokia kūryba 
reikalaus kryptingų pastangų, 
darbų planavimo, eiliškumo. 
Ir, svarbiausia, tvirtų pamatų. 
Antradienį pasiūlysite labai 
tinkamą problemos sprendimą. 
O štai ketvirtadienį naujų dar-
bų neplanuokite, nelaukite jau 
pradėtų darbų rezultatų .Nuo 
ketvirtadienio iki sekmadienio 
kruopščiai vertinkite bet kokią 
informaciją.

OŽIARAGIS.
Neapgalvotos iš-
laidos pramuš šei-
mos biudžete di-

delę skylę. Savaitgalį venkite 
prekybos vietų, ypač didžiųjų 
prekybos centrų. Ribokite 
kontaktų skaičių. Spręsdami 
bet kokią problemą, kalbė-
kite itin lakoniškai. Savaitės 
viduryje apniks bloga nuotai-
ka. Penktadienį, prieš imdami 
veikti, pirmiausia užsitikrin-
kite artimųjų pagalbą ir palai-
kymą. Šeštadienis palankus 
metas spręsti įsisenėjusias 
šeimynines problemas. Asme-
ninis gyvenimas bus kupinas 
nerimo ir prieštaravimų. San-
tykiai gali ženkliai atšalti.

VA N D E N I S . 
Būkite atidūs, sau-
gokite savo pini-
ginę, ypač virtua-

lią. Ateityje daug išlaidų teks 
patirti dovanoms artimųjų 
šventėms. Tai nestandartinių 
sprendimų metas. Nusiteikite, 
kad tokius sprendimus supras 
ir priims ne visi. Situaciją aš-
trins netiksli informacija.

ŽUVYS. Šią 
savaitę geriau už 
puošniausius dra-
bužius ir šukuo-

seną jus puoš takto ir diplo-
matiškumo jausmas. Norėsite 
pamatyti pasaulį sau po kojų, 
bet norus teks riboti ir tram-
dyti. Jums visiškai pakaks to, 
kad artimieji iš tiesų jus ver-
tina ir myli. Savaitgalį verta 
pasidairyti didesnių pirkinių 
šeimai ir namams.

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

Nuoširdžią užuojautą reiškiu Algiui Veikšiui 
dėl mylimos sesers Dalės mirties.

Stanislavas Daugirdas

Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Zabulienę 
dėl brolio mirties.

Rokiškio rajono savivaldybės 
pedagoginės psichologinės tarnybos 

kolektyvas

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?

Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai...

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius 
ir visus pažinojusius į amžiną poilsį išėjusį 

Aurimą Tamulevičių. 
Draugai

Kongo DR Ebolos viruso aukų skaičius padidėjo
Kongo DR per naują 

Ebolos viruso protrūkį 
mirusių žmonių skaičius 
padidėjo iki keturių, pra-
nešė pareigūnai, taip pat 
nurodydami, kad žmonės 
priešinasi ligos stabdymo 
priemonėms.

Šį mėnesį kilus naujam 
Ebolos hemoraginės karštli-
gės protrūkiui, jau užregis-
truoti šeši jos atvejai, mirė 
keturi užsikrėtę žmonės, 
naujienų agentūrai AFP sakė 
Šiaurės Kivu provincijos 
sveikatos apsaugos minis-
tras Eugene'as Syalita.

Pasak jo, vienas pacien-
tas mirė penktadienį, o kitas 
– šeštadienį. Kiti du Ebo-
los virusu užsikrėtę žmonės 
mirė šio mėnesio pradžioje.

Dar du pacientai gydo-
mi specialioje tokiems li-
goniams skirtoje ligoninėje 

Katvoje, nurodė E. Syalita.
Jis skundėsi, kad regiono 

gyventojai nepakankamai 
rimtai vertina naują protrūkį.

„Kai kurios šeimos kate-
goriškai atsisako leisti dezin-
fekuoti jų namus ar surengti 
orias ir saugias laidotuves, – 
sakė jis. – Žmonės dar nesu-
prato, kad Ebola vėl atsirado. 
Jiems dar nėra aišku.“

Kaip ir ankstesnių protrū-
kių atvejais regiono gyven-
tojai atsisako tikėti Ebolos 
karštligės egzistavimu ir at-
meta priemones, kuriomis 
siekiama sustabdyti viruso 
plitimą, pavyzdžiui, nepaiso 
rekomendacijų neliesti ser-
gančiųjų ir neprausti mirusių 
pacientų.

Ebolos hemoraginė karš-
tligė taip pat vėl pasirodė 
Gvinėjoje, kur mirė penki 
žmonės.Dešimtoji Ebolos 
karštligės epidemija, kuri 

Kongo DR buvo paskelbta 
2018 metų rugpjūčio 1-ąją, 
buvo užgniaužta tik pernai 
birželio 25-ąją. Kova su epi-
demija užtruko dėl ginkluotų 
grupių keliamų neramumų ir 
gyventojų priešinimosi ko-
vos su liga priemonėms.

Per tą epidemiją užre-
gistruota daugiau kaip 2,2 
tūkst. mirties atvejų; ji lai-
koma rimčiausia per Ebolos 
karštligės istoriją Kongo 
DR nuo pat ligos atsiradimo 
1976 metais. Ebolos viru-
su žmonės užsikrečia nuo 
sergančių gyvūnų. Nuo kito 
žmogaus galima užsikrėsti 
per kūno skysčius.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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ANEKDOTAI

– Kaip parašyta, „kol mirtis 
jus išskirs“!

***
– Kaip išvesti suvalkietį iš 

proto?
– Įleisti jį į apvalų kambarį 

ir pasakyti, kad kažkur kampe 
mėtosi 500 eurų.

***
Naujasis rusas kartą 

atvažiuoja į Paryžių. 
Vaikščiodamas po nuostabų 
miestą prieina prie prancūzo ir, 
mostelėjęs link Eifelio bokšto, 
ironiškai sako:

– Tai ką, lochai, naftos taip 
ir neradot?!

***
Kiek kaimyninės šalies 

rinkėjų reikia pakeisti elektros 
lemputei? Nė vienas negali to 
padaryti, nes ten rinkėjai negali 
nieko pakeisti.

***
– Kaip nuspręsti iš pirmo 

žvilgsnio, ar žmogus serga?

– Jei jis atrodo baisiau, nei 
nuotraukoje pase, vadinasi – 
serga.

***
Kai kurie ligoniai serga 

ilgiau, nei sveikieji gyvena.
***
Berniukas, kuris mėgo 

miegoti su tėvais, buvo 
vienintelis vaikas šeimoje.

***
Per Kalėdas po eglute guli 

tai, kas mieliausia: dovanos ir 
draugai.

***
– Sūneli, o pas ją ten visi 

giminaičiai elniais važinėja?
– Mama, aš ją sutikau 

tinderyje, o ne tundroje!
***
Aš šiaip ne vyturys, bet 

prabundu su pirmaisiais 
gaidžiais: kai tie paryčiais 
įjungia savo prakeiktą muziką.

***
Toks pasaulinis atšilimas, 

kad pusė miesto ryte mašinų 
neužvedė.

***
– Petras į žvejybą 

nevažiuos, jam galvą skauda, – 
pasakė Petro žmona, šveisdama 
sulankstytą keptuvę.

***
Kaip paaiškinti ispanui, kad 

jei sninga, tai atšilo.
***
Mėgstu sniegą. Žiemą 

mano veja tokia pat graži, kaip 
kaimyno.

***
Darbo diena dalinama į 

„mes tik atėjom“ ir į „tuoj jau 
namo eisim“.

***
Visų pinigų neuždirbsi, bet 

išleisti galima be vargo.
***
Seneliams ir močiutėms, 

Smagiausi vakarėliai 
prasideda fraze: „Liaukitės, 
man rytoj – į darbą“.

***
Geras rytas prasideda 

popiet.
***
Psichologas klausinėja 

mažojo Petriuko:
– Sakyk, kiek katytė turi 

akyčių?
– Dvi.
– O kiek turi ausyčių?
– Dvi.
– O kiek turi kojyčių.
– Keturias.
– O kiek uodegyčių?
– Nei vienos.
– Kaip tai nė vienos?
– Vakar nukirpau.
***
– Norėdama sulieknėti, 

mano žmona dabar reguliariai 
jodinėja.

- Ir koks rezultatas?
- Žirgas sulyso 10 

kilogramų.
***
Vyras su žmona ateina pas 

kunigą:
– Mums nusibodo gyventi 

kartu, prašome mus išskirti.
Kunigas atsiverčia senovinę, 

sunkiais apkaustais pagražintą 
bibliją, pavarto ją, paskaito... 
Paskui užverčia, užsimoja ir 
kad tvos vyrui per galvą! Vėl 
užsimoja ir kad tvos žmonai! 
Tada klausia:

– Ar norite išsiskirti?
– Taip.
Kunigas vėl užsimoja ir kad 

tvos vienam, kad tvos kitam! Ir 
vėl klausia:

– Ar norite išsiskirti?
– Ttttaaip…
Ir vėl kunigas užsimoja, ir iš 

visų jėgų vyrui į kaktą BUM. 
Žmonai į kaktą – BUM. Vyras 
neiškenčia:

– Sakykite, kiek jūs mus 
trankysit?

kuie blogai elgėsi, Kalėdų 
senelis padovanos anūkus 
visam karantinui.

***
Anksčiau bijojau tamsos. 

Dabar, kai gavau sąskaitas už 
komunalines paslaugas, labai 
bijau šildymo, šviesos, vandens 
ir šiek tiek šiukšlių.

***
Katės tuo panašios į vaikus, 

kad šeimininkai iš pradžių 
galvoja, kad ir vienos pakaks.

***
– Atleiskite, ar jūs tikrai 

santechnikas?
– Tikrai.
– Tai pasakykite ką nors 

savo santechnikų kalba?
– Ir koks atgrubnagis 

besmegenis taip vamzdžius 
sujungė?!

***
Dėstytojas studentui:
– Ką darote, kai 

neišsprendžiate kvadratinės 
lygties skaičiuodamas 
diskriminantą?

– Liūdžiu.
***
– Man dvynukai gimė!
– Sveikinu. Į ką panašūs?
– Vienas į kitą.
***
Nusprendžiau po šešių 

nevalgyti. Išgėriau sriubą, 
kotletą ir salotas su grietine.

***
Atominiame 

povandeniniame laive 
kapitonas siautėja:

– Kas numetė batą ant 
pulto?! Paskutinį kartą aš 
klausiu, kas numetė batą ant 
pulto?! Velniai nematė tos 
Grenlandijos, šturmanas ją 
iš žemėlapio per dvi minutes 
trintuku ištrins. Bet tvarka laive 
turi būt. Paskutinį kartą klausiu, 

kas numetė batą ant atominių 
raketų valdymo pulto?!

***
Politkas klausia žmonos:
– Ar tu, mieloji, 

nepagalvojai nieko blogo, 
kai aš iš pasitarimo grįžau 
šiek tiek išgėręs ir su mėlyne 
paaky?

– Ne, nieko blogo 
nepagalvojau. Ir, beje, iš 
pasitarimo tu grįžai be 
mėlynės.

***
Pianistas groja nugara 

į salę. Viena ponia klausia 
kitos:

– Ar čia Mozartas?
– Nežinau, kai atsisuks, 

pažiūrėsim.
***
Čiapajavas moko Petką:
– Kritika yra tai, kad tu, 

eilinis kareivis, man, vadui, 
gali viską į akis pasakyt. Ką 
apie mane galvoji, ir panašiai.

– Ir man nieko už tai 
nebus?

– Žinoma, kad nieko: nei 
žirgo naujo, nei balno, nei 
naujo kardo nebus.

***
Senmergė Marytė buvo 

nieko prieš nusirengti, bet jai 
velniškai gerai sekėsi žaisti 
kortomis.

***
– Klausyk, mano panelė 

užsimanė kačiuko. Radau 
tokį mielą, gražutį, pūkuotą. 
Dabar panelė persigalvojo, ir 
ką man dabar su gyvuliuku 
daryt?

– Gyvuliuką grąžink 
tėvams, o kačiuką pasilik.

***
Grafoje „šeimyninė 

padėtis“ senmergė Marytė 
įrašė „beviltiška“.

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

AUGALAI

• Vaistinį alijošių su vazonu. Kaina 
13 Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

BALDAI

• Spintelę prie lovos, su dviem 
stalčiukais. Pirkta prieš 2 mėn., 
mokėta beveik 40 Eur. Kaina 28 
Eur, derinama. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Vonios spinteles su kriaukle. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 643 33 201. 
Rokiškis

• Šaldytuvą Beko. Kaina 150 Eur. 

Tel. 8 681 56 218. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirpool. 5 kg, 
atidaroma iš viršaus.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Patikrintus, automatinius kavos 
aparatus. Visi veikia, su 6 mėn. 
garantija. Pirmi trys 80 Eur, 
ketvirtas 100 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Puikią striukę pavasariui su 
nusegamu kailiuku. S dydis. Kaina 
7 Eur. Tel. 8 605 06 301.  
Rokiškis
• Rankų darbo, neperšlampamą, su 
pašiltinimu šuns liemenę. L dydis 
(ilgis 35, plotis 50 cm). Yra sagtis  
pavadėliui. Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 643 00 795. Rokiškis
• Rankų darbo, dvipusę, šiltą, su 
vilna šuns liemenę. Yra sagtis 
pavadėliui. S dydis (ilgis 27 cm, 
plotis 36). Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 643 00 795. Rokiškis
• Rankų darbo, iš neperšlampamos 
medžiagos, pašiltintą šuns liemenę. 
Yra sagtis pavadėliui. M dydis 
(ilgis 30 cm, plotis 44 cm). Kaina 
12 Eur. Tel. 8 643 00 795.  
Rokiškis
• Rankų darbo, dvipusę šuns 
liemenę. Galima nešioti iš dviejų 
pusių. Iš vienos pusės violetinė, iš 
kitos pilka. Yra sagtis pavadėliui. 
Patogi, nevaržo judesių. Ilgis 30 
cm, plotį galima reguliuoti 36 cm - 
44 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 643 00 795. Rokiškis

• Rankų darbo, su vilna šuns 
paltą. Yra sagtis pavadėliui. L 
dydis ( ilgis 35 cm, plotis 50 cm). 
Gobtuvas prisegamas, netrukdo. 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 643 00 795. 
Rokiškis
• Rankų darbo šuns paltą. Yra 
sagtis  pavadėliui. Su vilna. M 
dydis (ilgis 30 cm, plotis 44 cm). 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 643 00 795. 
Rokiškis
• Batelius, 38 dydis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!


