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Antanas Vagonis palieka 
rajono tarybą

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys Anta-
nas Vagonis nutarė atsisakyti mandato. Jo vietą pagal 
sąrašą užims žmona Inga Vagonė. 

Buvęs Rokiškio meras išplatino tokį pranešimą:
„Gerbiami rajono gyventojai, mano komiteto nariai, ta-

rybos nariai, administracijos darbuotojai, gyvenimas susi-
deda iš mažų ir didelių pokyčių.

Privalome pajusti, kada tavo dabą gali atlikti kitas 
žmogus geriau ir užleisti jam vietą. Pandemijos laikotar-
piu nukentėjo visos sritys, tačiau švietimas buvo paliestas 
skaudžiausiai. Todėl manau, kad rajono taryboje vietoje 
manęs aktyviai dirbantis pedagogas atneš daugiau naudos 
mano rajono žmonėms.

Turiu atsisakyti tarybos nario mandato, nes šiuo metu 
nutariau dalyvauti projekte, kurio veikla nesuderinama su 
tarybos nario mandato turėjimu.

Pagarbiai ir su viltimi,
Antanas Vagonis“

Kurie mokiniai grįš į mokyklas, palikta spręsti 
mokyklų vaiko gerovės komisijoms

Vyriausybė priėmė 
sprendimą, suteikti gali-
mybę sunkumų nuotolinio 
mokymosi metu patirian-
tiems vaikams, grįžti į mo-
kyklas. Šį klausimą spręsti 
delegavo rajono ugdymo 
įstaigų vaiko gerovės ko-
misijoms.

Dalis mokinių 
prarado žinias
Rokiškio rajono savivaldy-

bės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus ve-
dėjas Aurimas Laužadis sako, 
kad mokytojai pastoviai stebi 
situaciją, ar mokiniai daly-
vauja nuotolinėse pamokose 
ir aiškinasi jų nedalyvavimo 
priežastis.

„Jei nustatydavo, kad vai-
kas negali mokytis namuose, 
neturi socialinių įgūdžių ar 
galimybių, kai kuriose įstai-
gose šie mokiniai ir iki šiol 
eidavo į mokyklą. Apie tai, 
kurie mokiniai turėtų grįžti į 
mokyklą, spręs vaiko gero-
vės komisijos. Tai nebūtinai 
reiškia, kad klasėje jis mo-
kysis su savo mokytoja. Kai 
kur buvo taip, o kitur tiesiog 
mokiniams yra sudarytos 
sąlygos mokykloje mokytis 

nuotoliniu būdu, o jų daly-
vavimą prižiūri mokyklos 
personalas. Didžioji dalis per 
karantiną mokykloje besimo-
kiusių vaikų – pradinių klasių 
mokiniai. Nuo pirmadienio į 
mokyklas sugrįš ir keletas vy-
resnių klasių mokiniai.

Jau tyrimais įrodyta, kad 
nuotolinio mokymosi metu, 
dalis mokinių prarado žinias. 
Matom, jog jiems reikalinga 
ateiti į mokyklą. Esam tam 
pasiruošę. Tą poreikį kiekvie-
na mokykla vertina ir spren-
džia individualiai, pagal esa-
mą situaciją, bet tai nereiškia, 
kad į klases sugrįš visi moki-
niai. Ši sąlyga bus taikoma 
tik tiems, kuriems sunkiau 
sekasi mokytis iš namų. Iki 
šiol įprastu režimu dirbo tik 
Rokiškio pagrindinė moky-
kla“ - pasakoja A. Laužadis.

Paklausus dėl prioritetinio 
pedagogų skiepijimo, A.Lau-
žadis sako, jog pirmiausia 
numatyta skiepyti darželio 
auklėtojus, specialiųjų mo-
kyklų mokytojus ir pradinių 
klasių mokytojus.

 Mokytojai nuolat stebi
 mokinių įsitraukimą 
Rokiškio Juozo Tūbelio 

progimnazijos direktorius 
Zenonas Pošiūnas sako, kad 
nuo pirmadienio į mokyklą 
grįš vienas pirmokas.

„Situacija nuolat keičia-
si, todėl negalim nuspėti 
kas bus kitą dieną. Pagalba 
mokiniui pas mus progim-
nazijoje vykdoma nuolat. 
Nuotoliniam mokymuisi 
esam išdavę 30 planšečių. 
Buvo atvejų, jog nuotoli-
nio mokymosi metu suge-
do kelių mokinių nuosavos 
planšetės, kompiuteris, todėl 
mokiniams paskolinom iš 
mokyklos rezervo. Visus iš-
kylančius klausimus spren-
džiame esamuoju laiku. Su 
mokiniais sistemingai dirba 
klasių mokytojai, auklėto-
jai, padėjėjai, socialiniai pe-
dagogai, psichologė. Esam 
pasirengę bet kurią dieną 
priimti mokinį į mokyklą. 
Šį klausimą aptarėm ir su 
aptarnaujančiu personalu. 
Ar reikalinga pagalba mo-
kiniui, sprendžiama sava-
laikiai, stebimas aktyvumas 
ir įsitraukimas į pamokas. 
Esant poreikiui pasikonsul-
tuoti su mokytoja, mokiniai 
ir iki šiol turėjo galimybę 
ateiti į mokyklą, bei išspręs-

ti susidariusias mokymosi 
spragas. Šiuo mokymosi lai-
kotarpiu į mokyklą du kartus 
per savaitę ateina vienas mo-
kinys. Vieni mokytojai dirba 
mokykloje, kiti nuotoliniu 
būdu. Mokiniams, kuriems 
priklauso maitinimas, iš-
duodamas sausas davinys“- 
esamą situaciją komentavo 
direktorius Z.Pošiūnas. 

Mokyklos klasėje 
mokosi visi 
pirmokai
Panemunėlio mokyklos 

– daugiafunkcio centro di-
rektorė Inga Belovienė sako, 
jog jų mokykloje ir iki šiol 
kai kurie mokiniais mokėsi 
klasėje. „Mokiniai, turintys 
specialių poreikių ar netu-
rintys galimybės mokytis 
namuose ir iki šiol galėjo 
mokytis klasėje. Šiai dienai 
turim tris tokius mokinius. 
Sunkiau mokytis namuose 
sekasi pradinukams, ypač 
pirmokams. Net po trumpų 
atostogų jaučiasi ženklus ži-
nių ir įgytų įgūdžių kritimas, 
todėl jiems mokytojai skiria 
daug dėmesio“- sako I.Belo-
vienė.

Enrika PAVILONIENĖ

Įleido medikus
Sausio 22 d., 16:27 val. gautas pranešimas, kad Ro-

kiškyje, Vytauto g., moteriai sutrikusi sveikata, neatidaro 
durų. Atvykę ugniagesiai, per pirmo aukšto langą pateko 
į butą, atrakino duris iš vidaus ir įleido medikus ir parei-
gūnus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Pakeitė ženklą
Atsižvelgdami į gy-

ventojų ir verslininkų 
prašymus Rokiškyje, 
Panevėžio gatvėje buvo 
pakeistas kelio ženklas 
iš SUSTOTI draudžia-
ma į STOVĖTI drau-
džiama.

Rajono savivaldybės 
inform.

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo kad. Nr.7347/0001:469, esančio Palūšnių 
k., Rokiškio k. sen., Rokiškio raj., mirusios 2008-07-
28 savininkės A.J.M paveldėtojus ar kitus suinte-
resuotus asmenis apie atliktus gretimo sklypo kad.
Nr.7347/0001:221 (skl.proj.Nr.86-2) kadastrinius ma-
tavimus. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis
 į matininką Eugenijų Mikulėną. 

Tel. 8-458-68144, mob. 8-612-95720, 
el. p. kavolzeme@parok.lt. Taikos g. 5, Rokiškis.

Skemų socialinės globos
 namų globotiniai sudaro 
per trečdalį visų dabar covid -19 
sergančių rajono gyventojų 

Nuo epidemijos pradžios 
iki sausio 25-osios rajone fik-
suoti 1418 covod-19 atvejų. 
Per savaitgalį nustatyti 26 
šiuo virusu infekuoti rajono 
gyventojai. Plečiasi židinys 
Skemų socialinės globos na-
muose. Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro Ro-
kiškio skyriaus vyriausioji 
specialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė sakė, kad 
šių namų globotiniai sudaro 
36 proc. nuo šiuo metu ser-
gančių 171 rajono gyventojo.

Kaip komentavo specialis-
tė, nuo epidemijos pradžios 

covid-19 užsikrėtė 1418 rajo-
no žmonių. Pasveiko jau 1179 
asmenys, 171 serga. Mirė nuo 
covid-19 38 rajono gyvento-
jai, o nuo kitų ligų, bet buvo 
infekuoti ir covid-19 – 28 as-
menys.

Infekcijos didžiausi ži-
diniai šiuo metu yra Skemų 
socialinės globos namai bei 
šeiminiai židiniai.

D. Bulovienė teigė, jog 
nors užsikrėtimo atvejų po 
truputį mažėja, rajono gyven-
tojams dar nereiktų atsipalai-
duoti: naujų atvejų skaičius 
nemažas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Sausio 18 – 24 dienomis 

Panevėžio apskrities poli-
cija registravo 942 įvykius 
(praėjusią savaitę – 797), 
pradėti 53 ikiteisminiai ty-
rimai (praėjusią savaitę – 
42). I areštinę pristatyti 32 
asmenys.

Per savaitę buvo pradėti 
6 ikiteisminiai tyrimai dėl 
vagysčių (2 – vagystės iš 
negyvenamų patalpų, 3 – iš 
prekybos centrų, 1 – kita 
vagystė). Keturios vagystės 
įvykdytos Panevėžio mieste, 
2 – Panevėžio rajone. Va-
gysčių šią savaitę neregis-
truota Kupiškio, Rokiškio, 
Biržų, Pasvalio rajonuose.

Pradėtas 1 ikiteisminis 
tyrimas dėl turto sunaikini-
mo, 3 – dėl netikrų pinigų, 
2 – dėl viešosios tvarkos 
pažeidimo, 3 – dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis 
medžiagomis, 1 – dėl vals-

tybės tarnautojo papirkimo, 
1 – dėl kovos su epidemi-
jomis ar užkrečiamosiomis 
ligomis taisyklių pažeidimo.

Šią savaitę apskrities ke-
liuose registruotas vienas 
įskaitinis (kai nukentėjo 
žmonės) eismo įvykis. Pas-
valio rajone eismo įvykyje 
žuvo dviratininkas. Policijos 
pareigūnai sustabdė net 8 
neblaivius vairuotojus, ku-
riems nustatyta, kad kraujyje 
yra daugiau negu 1,5 promi-
lės alkoholio, todėl taikoma 
baudžiamoji atsakomybė. 
Vienas neblaivus prie vairo 
sėdo Panevėžyje, 1 – Pane-
vėžio rajone, 3 – Pasvalio 
rajone, 2 – Kupiškio rajone, 
1 – Biržų rajone.

Šią savaitę Panevėžio aps-
krities policijos pareigūnams 
teko gaudyti net du bėglius. 
Vienas jų po ilgai trukusių 
gaudynių sulaikytas Rokiš-
kio rajone. Kitas nuo poli-

cijos bandė pasprukti penk-
tadienio vakarą Panevėžio 
bei Kupiškio rajonuose. Du 
pareigūnų tarnybinius auto-
mobilius apdaužęs neblaivus 
vairuotojas taip pat suimtas. 
Tačiau policijos pareigūnai 
prašo gyventojų supratingu-
mo ir atidumo, nes pastebėję 
specialiųjų tarnybų automo-
bilių signalus dalis vairuoto-
jų sutrinka ir ne visada žino, 
kaip elgtis, o skubantiems 
pareigūnams svarbi kiekvie-
na minutė ar net sekundė.

Primename, kad eismo 
dalyviai privalo nedelsda-
mi duoti kelią artėjančioms 
specialiosioms transporto 
priemonėms su įjungtais mė-
lynais ir raudonais (arba tik 
mėlynais švyturėliais) ir spe-
cialiaisiais garso signalais ir 
jų lydimoms transporto prie-
monėms.

Svarbi  informacija!
Kada reikia praleisti po-

liciją, greitąją ar ugniage-
sius?

Kai specialusis trans-
portas važiuoja su įjungtais 
mėlynais ir raudonais (arba 
tik mėlynais švyturėliais) ir 
specialiaisiais garso signa-
lais.

Kaip praleisti specialųjį 
transportą?

Jei kelias abejomis kryp-
timis turi ne daugiau keturių 
eismo juostų – privalu su-
stoti dešiniajame kelkrašty-
je, kai jo nėra, – prie deši-
niojo važiuojamosios dalies 
krašto.

Kitu atveju sustoti 
kelkraštyje arba prie kraš-
to nereikalaujama. Tačiau 
pagal galimybes galima pa-
daryti koridorių, kuriuo ga-
lėtų pravažiuoti specialusis 
transportas.

Panevėžio VPK
 inform.

qNaujienos
qSkelbimai

www.rokiskiosirena.lt
q Video 
ir fotogalerijos
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Lietuva – informacinių technologijų šalis? Jūs rimtai? 
Kai įstatymų leidėjai gyvena būtuoju laiku

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Jau trisdešimt metų 

Lietuva save pozicionuo-
ja kaip moderniųjų, ypač 
informacinių technologi-
jų šalį. Jūs rimtai? Po to, 
ką parodė LNK laidoje 
„KK2“, apima tik neviltis 
ir svetimos gėdos jausmas.

Pabandykite kur nors įsi-
darbinti, nemokėdami dirbti 
MS Office. Bet kur, bet ko-
kioje įmonėje. Parodykite 
man nors vieną penktoką, 
nesugebantį atsidaryti Word, 
paruošti skaidrių? O mūsų 
išrinktiems Seimo nariams, 
pasirodo, galima viso to ne-
mokėti. O kam?

Mes kalbame apie prover-
žį, apie XXI a., o mums va-
dovauja, mūsų gyvenimo ti-
krovę ir ateitį reglamentuoja 
žmonės, įstrigę XX a. devin-
tajame dešimtmetyje. Mūsų 
laisvai Lietuvai tuoj bus tris-
dešimt vieneri. 1995-aisiais 
atsirado pirmasis lietuviškas 
tinklalapis. Užaugo ištisa 
karta, kuri nežino, kaip gali-
ma gyventi be kompiuterio. 
O jiems vadovauja tie, kurie 
net Word įjungti nemoka.

Mano pirmoji pažintis su 
kompiuteriais prasidėjo toli-
mais 1994 m., kai į tuome-
tinę Rokiškio 3-ąją vidurinę 
mokyklą atvežė pirmąją jų 
siuntą. Rusiškus kompiute-
rius. Kuriais buvo galima 
programuoti „Basic“ kalba: 
piešti piešinėlius, kurti  „ci-
klas cikle“ metodu snaiges 
ir panašius dalykus, žaisti 
šachmatus ir lenktynes ke-
lių pikselių automobiliukais. 

Šviesios atminties direkto-
rius Gediminas Matiekus 
niekada ir neslėpė siekiantis, 
kad jo mokyklos moksleiviai 
turėtų visa, kas prieinama 
geriausio.

Technika, žinoma, tobu-
lėjo, žengė septynmyliais 
žingsniais. Su ja akis į akį 
susidūrėme Vilniaus univer-
sitete: jo Skaičiavimo centro 
klasėse, bibliotekose. Mes, 
Istorijos fakulteto studen-
tai, kitados juokavome, kad 
kaip ir dera istorikams, kurie 
turėtų rašyti dantiraščiu mo-
linėse lentelėse, kompiuteri-
zuotas darbo klases gausime 
vėliausiai. Tas vėliausiai... 
buvo kokiais 2001-aisiais. 
Aš jau savo bakalaurinį dar-
bą prieštvaniniais 2001-ai-
siais rašiau pasiskolintu 
kompiuteriu. Kompiuteris 
buvo įspūdingas: 64 MB 
operatyviosios atminties, 
jame buvo instaliuoti Win-
dows 98. Atsimenu, kaip pa-
našiai tuo pat metu parodoje 
Infobalt mes gavome dova-
nų unikalų leidinį – Lietuvos 
interneto svetainių katalogą. 
Įsivaizduojate šiandien tokį 
dalyką – visų šalies interne-
to svetainių katalogą? O jis 
buvo... Maždaug gero žurna-
lo storio...

Jau 2000-aisiais aš vaira-
vimo egzamino teorinę dalį 
Vilniaus policijos komisa-
riate laikiau kompiuterine 
programa. Jau vairavimo 
mokykloje uždavinius taip 
sprendėme.

Mano pirmasis kompiu-
teris, pirktas 2002-aisiais, 

buvo prašmatnus: 128 MB 
operatyviosios atminties, 30 
GB talpos standusis diskas, 
netgi diskasukis (tiesa, neį-
rašantis) bei 17 colių įstrižai-
nės monitorius per visą stalą. 
Atrodė įspūdingai, pirktas iš 
valstybės paskolos, teikimos 
studentams. Kainavo jis stu-
dentei, gaunančiai 168 litų 
magistranto stipendiją, įspū-
dingą sumą – 1000 Lt kom-
piuteris ir 700 Lt monitorius. 
Pažiūrėkite į dabartinio savo 
kompiuterio duomenis. Skir-
tumai įspūdingi.

Prisiminkite pirmuosius 
žaidimus: pasjansą „vorai“, 
kuris jo kūrėjų teigimu, 
buvo sugalvotas tam, kad 
pripratintų žmones naudotis 
pelyte. Strateginius žaidi-
mus „Civilization“, „Stron-
ghold“. Buvo ir šaudyklės, 
žinoma. Kadangi aš jų ne-
žaidžiau, tai ir prisiminti 
sunkoka. Apie Word, Ex-
cel, PowerPoint programas 
ir kalbėti neverta: niekas 
mūsų jomis naudotis nemo-
kė. Mokėmės vieni iš kitų, 
bandymų ir klaidų metodu. 
Atsimenu, netgi tokia miela 
programėlė buvo, kuri mokė 
spausdinti akluoju metodu. 
Tai buvo ne mokyklos, ne 
universiteto programų da-
lis. Mes to mokėmės sava-
rankiškai. Tai buvo savaime 
suprantama. O be to, ir įdo-
mu. Po paskaitų eidavome 
į Skaičiavimo centrą, kad 
ten galėtume pasiieškoti 
įdomios informacijos. Ya-
hoo ar Altavista naršyklėse 
(ar beprisimenate tokias?), 
kūrėmės savo pirmuosius 
elektronius paštus. Siuntinė-
dami CV ar rašydami darbus 
sėdėjome naktimis interneto 
kavinėse (naktinės valandos 
buvo ženkliai pigesnės).

Jau tada, XXI a. pačioje 
pradžioje, niekas nebeturėjo 
net menkiausių iliuzijų, kad 
bus galima apsieiti be kom-
piuterio.

Štai 2004-asiais Rokiškio 
verslo klubas suorganizavo 
mokymus įmonių darbuoto-
jams. Užsirašiusiųjų buvo 
daug. Ėjome ir mes. Ne mo-
kytis. Lapelio ėjome, pažy-
mėjimo, ECDL egzaminus 
laikėme. Iki šiol to pažymė-
jimo taip ir neprireikė. Kam 
XXI a. gali prireikti pažy-
mos, kad moki dirbti Word, 

Excel, Internet Exploer? Juk 
niekas neprašo pažymos, do-
vanokit, kad mokate vaikš-
čioti ir kalbėti.

Vėliau atsirado kita sva-
jonė – nešiojamieji kompiu-
teriai, nuostabiai patogu. Vi-
sas archyvas vienoje vietoje. 
Kauno technologijos uni-
versitete pradėjau studijuoti 
2007 m. Jau pirmajame kur-
se mes kūrėme... interneto 
svetaines, egzamine dėlio-
jome algoritmus. Photoshop, 
CorelDraw valdymas buvo 
privalomas. Antrajame lai-
kėme braižymo AutoCad 
programa, 3ds max vizua-
lizacijų egzaminą. Vėliau 
sekė kitos programos, įskai-
tant ir InDesign, be kurių jau 
tada buvo neįsivaizduojamas 
bet kurios redakcijos, leidy-
klos darbas. Mes net studijų 
knygelių nebeturėjome: at-
siskaitymai buvo universite-
to kompiuterinėje sistemoje. 
Tai buvo prieš dešimt metų.

Ketverius metus dirbu 
nuotoliniu būdu. Mano dar-
bo vieta – kompiuteris, jo 
krepšys ir interneto mode-
mas. Keliauja su manimi 
ten, kur patogu. „Rokiškio 
Sirenos“ numeriai visą vasa-
rą į spaustuvę keliavo net ne 
iš Rokiškio rajono.

Namuose, kaip ir dera pa-
gal formulę (n+1), dviems 
žmonėms yra trys kompiute-
riai. Netgi mezgimo žurnalus 
nustojau pirkti: raštas kuo 
puikiausiai matyti ir ekrane. 
Televizoriaus nejungiau... 
kokius šešerius metus, ir, 
tiesą sakant, nepasigedome. 
Dulkes renka ir įrašantis 
DVD vaizdo grotuvas.  

Ir staiga matau – mūsų 
rajono rinkėjų išrinktas Sei-
mo narys „ant visos Lietu-
vos“ pademonstruoja, kad 
nemoka Word įjungti. Kaip? 
Jūs man paaiškinkite, kaip? 
Kaip tai įmanoma? Juk prieš 
dvidešimt metų jo bendra-
amžiams buvo keturiasde-
šimt su trupučiu. Panašiai 
tiek, kiek mano tėvams. 
Mano tėvų darbo kompiu-
teriu stažas artėja prie 20 
metų. Mama, medicinos se-
selė, mokėjo programuoti 
sudėtingą anestezijai reika-
lingą aparatūrą. Seselė. O 
čia vadovas, blyn. Vadovas.

Nesuprantu vieno: kaip 
tuometiniams keturiasde-

šimtmečiams galėjo būti ne-
įdomu tokia naujovė, kaip 
kompiuteris?! Kuris, skirtin-
gai nuo paprastų mirtingųjų, 
pavyzdžiui, studenčiokės iš 
daugiavaikės šeimos, jiems 
buvo laisvai prieinamas? 
Pats brangiausias, galingiau-
sias, įdomiausias. Negi iš 
paprasto, žmogiško smalsu-
mo nebuvo noro pabandyti jį 
prisijaukinti? Įsijungti nors 
vieną žaidimą? Parsisiųsti 
ir perskaityti įdomią kny-
gą (žinau, žinau, nelegalu, 
bet visgi)? Pačiam parašyti 
elektroninį laišką? Keturias-
dešimtmečiam žmogui? To-
kia visą gyvenimą keičianti 
naujovė?

Atsakyti paprasta – tiesiog 
neįdomu. Kaip neįdomus pats 
gyvenimas. Kyla kitas natū-
ralus klausimas: kaip galima 
kurti tai, ko nesupranti? Kaip 
galima kurti ateities įstaty-
mus, o kartu su jais ir ateities 
tikrovę, nesuprantant visuo-
menės dabarties? Šiandien 
80 m. babytė ne tik turi fa-
cebook, bet ir kas sekmadie-
nį žiūri po kelias šv. Mišias. 
Babytės skaito laikraščius 
pdf formatu, babytės sugeba 
apsipirkti elektroninėje krau-
tuvėje, bendrauti su anūkais 
ir proanūkiais Skype. O čia 
Seimo nariai...

Kokios yra šiandienos 
mūsų gyvenimo realijos? 
Word, Excel, PowerPoint 
yra minimali kompiuterinio 
raštingumo kartelė. Juk ir 
„KK2“ neprašė šio žmogaus 
nubraižyti savo kabineto 3D 
vizualizaciją AutoCAD ar 
3ds max. Viso labo surinkti 
tekstą Word.

Ar gali suprasti propa-
gandos, kibernetinio saugu-
mo iššūkius žmogus, kuriam 
atsidaryti Word yra iššūkis? 
Ar jis suvokia, ką reiškia lie-
taus vandeniu užpilta Regis-
trų centro serverinė? Ar jis 
suvokia, ką reiškia duomenų 
saugumas internete? Ar jis 
bent supranta, pavyzdžiui, 
kaip dirba freelanceris (lais-
vai samdomas darbuotojas)? 
O juk jis tuoj spręs dėl mo-
kesčių pakeitimų. Ar toks 
žmogus bent iš tolo suvokia, 
kaip funkcionuoja šiandie-
nos medicina, kai rentgeno 
nuotrauka, padaryta Rokiš-
kyje, aprašoma Vilniuje? Že-
mės ūkis, kai daugelis pro-

cesų valdomi nebe grėbliu 
ar bidonu, o vienu mygtuko 
paspaudimu? Nuotolinis 
mokymas ir jo galimybės? 
Ar suvokia, kokių kompe-
tencijų reikia mūsų šiandie-
niams moksleiviams? Juk jis 
kuria jų gyvenimą. Žmogus, 
kurio gyvenimas – būtuoju 
laiku, kuria valstybės atei-
tį mažiausiai dešimtmečiui 
priekin? Kur žiūri Valsty-
bės saugumo departamentas, 
leisdamas Seimo posėdžius 
rengti nuotoliniu būdu? Man 
būtų labai įdomu sužinoti, 
kaip žmonės, nemokantys 
įjungti Wordo, juose bal-
suoja? Ir kas gali garantuoti, 
kad vietoj šito „informatikos 
genijaus“ ten nebalsuoja iš 
svetimos valstybės prisijun-
gęs koks hakeris?

Mes į aukščiausius val-
džios postus renkame žmo-
nes, kurių kompetencija, 
kompiuterinis raštingumas 
prilygsta valytojo? Apie 
prekybos centro pardavėjos 
kompetenciją nekalbėkime: 
jų darbo vietos seniai kom-
piuterizuotos. Ir įsivaizduo-
kite, kas nutiktų, jei paprašy-
tumėte tokį dėdę Maksimoj 
pasverti kad ir saldainius? 
Arba atskirti vieną iš penkių 
pomidorų rūšių. O jos atski-
ria. Sekundės greičiu. Tačiau 
kaip vaikai gąsdinami? Ne-
simokysi – dirbsi kasininku 
prekybos centre. Juk niekas 
nesako: nesimokysi, išrink-
sim tave į Seimą?

Kalbame juk ne apie 
techninę problemą – nesu-
gebėjimą rasti ir paspausti 
Word ikonėlę. Kalbame apie 
pasaulio supratimą apskri-
tai. Stebimės, kad neturime 
lyderių, strategų. O iš kur 
jų bus, jei renkamės būtąjį 
laiką. Kuriam jau prieš dvi-
dešimt metų nebuvo įdomus 
jį supantis pasaulis, tad ką 
jau bekalbėti apie šiandieną? 
Kaip jis gali vadovauti žmo-
nėms, kuriems technologijos 
– duonytė kasdieninė? Kaip 
mes, dirbantys sudėtingiau-
siomis technologijomis, 
galime elementariai tokius 
žmones gerbti. „Dėve dėve“, 
„Svetima gėda“, „Ką, pama-
tę tai, žmonės gali pagalvoti 
apie Rokiškį ir rokiškėnus“, 
– taip LNK „KK2“ vaizdelį 
šiandien komentuoja mano 
bičiuliai.

Savivaldybės ragina Vyriausybę imtis jų finansavimo pertvarkos
Savivaldybės, ieškodamos išei-

čių iš sudėtingos ekonominės padė-
ties, siūlo jau dabar sukurti tvarius 
ir ilgalaikius instrumentus stiprinti 
regionų ekonomiką ir vietos plėtrą. 

Siūlydamos konkrečias prie-
mones Vyriausybės programos 

įgyvendinimo planui, savivaldybės 
siekia ne tik mažinti priklausomybę 
nuo centrinės valdžios, bet ir didinti 
savo indėlį į ekonominę bei sociali-
nę regionų plėtrą bei savarankiškai 
skatinti investicijas ir gaivinti eko-
nomiką, pranešė Lietuvos savival-
dybių asociacija (LSA).

Pasak LSA prezidento Min-
daugo Sinkevičiaus, dabar yra pats 
tinkamiausias laikas tobulinti savi-
valdybių finansų sistemą.  „Sukūrę 
tvarius ir ilgalaikius instrumentus 
(...) suteiksime savivaldybėms uni-
kalią galimybę veikti proaktyviai 
– pačioms priimti ir per investicijas 

įgyvendinti vietos ekonominei bei 
socialinei plėtrai svarbius spren-
dimus, nelaukiant kiekviename 
žingsnyje centrinės valdžios nuro-
dymų“, – pranešime sakė M. Sin-
kevičius.Savivaldybės Vyriausybei 
siūlo plėsti jų savarankiškų pajamų 
šaltinius bei sukti lankstesnes sko-

linimosi galimybes.  Savivaldybės 
taip pat ragina nelaukti ir dar šie-
met įsteigti Savivaldybių paskolų 
ir garantijų programą ar fondą, 
jam panaudojant  Europos Sąjun-
gos (ES) Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemones, 
ES struktūrinių ir kitų fondų lėšas. 

Savivaldybės taip pat siūlo vietoj 
tikslinių dotacijų joms skirti di-
desnę gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) dalį, taip pat dalį pridėtinės 
vertės ar pelno mokesčių. Be to jos 
norėtų disponuoti nepanaudotomis 
tikslinėmis lėšomis. 

BNS inform.
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Kas tu? Kaip tau? Svečiuose dekanas Eimantas Novikas

- Laba diena, labas vaka-
ras, labas rytas, kas kada įsi-
jungėte. Labai džiaugiamės, 
kad pagaliau mes sugalvojo-
me tokį su Simonu projek-
tą - pabandyti rokiškėnus, 
Rokiškio žmones, Rokiškio 
gyventojus, įdomesnius žmo-
nes pakalbinti apie mus, apie 
mūsų miestą, apie jų gyve-
nimus ir apie tai kas įdomu 
mums ir jums. Šiandien pas 
mus studijoje mūsų gerbia-
mas dekanas Eimantas, kuris 
prieš septynerius metus atvy-
ko į Rokiškį. Na, teko man šį 
žmogų pažinoti ir prieš jam 
atvykstant. Nepaprastai nuo-
širdi ir garbi asmenybė. Tai 
žmogus, neieškantis žodžio 
kišenėje, tai drąsus, atviras, 
tyras žmogus, pasirinkęs la-
bai įdomų savo gyvenimą. 
Taigi, šiandien labai norėtųsi, 
Eimuti, su tavimi susipažinti 
truputėlį artimiau. Mes savo 
laidą norėtume nukreipti 
taip, kad jaunas žmogus, ku-
ris tave pamato, galėtų pasa-
kyti: „Aš norėčiau būti toks, 
kaip Eimantas“. Nuo ko man 
reikėtų pradėti? Kokia buvo 
tavo vaikystė?

- Na, kad pirmiausia būtum 
žmogum, reikia gimti ir gy-
venti. Mano vaikystė, aš ma-
nau, kaip ir visų vaikų – su sa-
vais džiaugsmais, vargais. Aš 
esu gimęs Radviliškio rajone, 
Dembavoje ir ištikrųjų vienos 
vietos, galima sakyti, nepri-
simenu, nes mano tėvai buvo 
labai mobilūs ir anuo laiku, 
prieš 48 metus, ir dažnai keis-
davo savo gyvenimo vietą. 
Man įstrigęs vienas mano gy-
venimo laikotarpis arba kitaip 
– gyvenimas pas močiutę. Tas 
laikas yra labai gilus, labai es-
minis, ir jeigu šiandien žiūriu 
kaip aš elgiuosi, tai mano toks 
elgesys būtent kyla iš to laiko. 
Na, bet būdami vaikai, aišku, 
iškrėsdavome visokių reikalų 
ir kartais netgi negrįždavau 
namo naktį.

- Kiek tau metų buvo?
- Gal dešimt ar vienuolika. 

Mes su draugais miegoda-
vom ant šieno, žaisdavom ar 
panašiai. Ir aš atsimenu, jog 
parėjęs ryte namo niekada 
negaudavau barti. Gaudavau 
barti tik po dienos, paklaustas, 
kur buvau, kodėl neparėjau. 
Tai buvo didelė pamoka, kad 
vietoje tu nesi aprėktas, kad 
esi priimtas ir paklausiamas 
tik vėliau, kodėl taip nutiko. 
Aš manau, kad tas vaikystės 
reikalas duoda kryptį gyveni-
mui. Ir vėliau, tas pašaukimas 
ateina, susiformuoja. Močiutė 
davė man ne tik Dievo ir baž-
nyčios patirtį, bet davė ir ke-
lią iki jos. Iki bažnyčios buvo 
maždaug septyni kilometrai, 

„Rokiškio Sirena“ pradėjo naują projektą: Antanas 
Vagonis kalbins rokiškėnus apie miestą, jo žmones, 
gyvenimą. Pirmasis laidos pašnekovas – Rokiškio de-
kanato dekanas Eimantas Novikas. Šiame numeryje – 
pirmoji pokalbio dalis.

į ją mes eidavom sekmadie-
niais. Ten  aš pirmąkart pa-
žinau, kur yra bebras, kokie 
yra paukščiai, kokia yra žolė, 
kokie medžiai. Tai iš tikrųjų 
toks buvo tas didelis vaikystės 
patyrimas, kuris davė stimulą 
tolimesniam gyvenimui.

- Ta pauzė išlaikyta... aš 
taip suprantu, kad kai tu pa-
darydavai išdaigą, tavo tėvai 
duodavo tau pauzę, tarsi 
„Pagalvok truputėlį pats“. 
Tai ši pauzė, tas laikas ir lau-
kimas nuo įvykio iki barimo. 
Tu jį išgyvendavai?

- Taip, išgyvendavau. Ir 
natūraliai, kad kai tave puola, 
tu jau strateguoji, kaip duo-
si atgal, kaip rėksi, kad man 
nuobodu, kad neprižiūrit ma-
nęs ir panašiai, o kol tavęs 
neklausia, tu negali rėkti atgal 
ir taip tu pats sušvelnėji, o kai 
pasako paskui kažką, tu visiš-
kai kitaip reaguoji. Iš tikrųjų 
aš nežinau koks čia yra auklė-
jimo metodas, bet aš manau, 
kad jis yra labai geras. Tiek 
tam, kuris nori išsakyti, išbar-
ti, aprėkti ir tiek tam, ant kurio 
rėkiama. Šis dalykas yra labai 
esminis, labai gražus, tu gali 
nurimti ir pamąstyti pats, ką 
padarei.

- Tu eidavai sekmadie-
niais į bažnyčią septynis ki-
lometrus, aš taip supratau. 
Tai būdavo ir žiemą, ir vasa-
rą, gal ir močiutė su rogutė-
mis tempdavo?

- Na, tai nebūdavo visiškai 
kiekvieną sekmadienį. Kadan-
gi seniau žiemą dažnai būdavo 
tikrai užpūstyta, o vasarą puo-
la darbymetis. Eidavom, jeigu 
būdavom laisvi, jeigu ne, tai 
tada malda, aišku, būdavo ir 
namuose. Būdavo labai faina.

- Taigi, septynis kilome-
trus eini per miškus, take-
lius, tačiau kada tau šovė 
mintis, kad tu būsi ne gam-
tininkas, kadangi iš tikrųjų 
turėjai būti kaip ir gamti-
ninkas, nes ir žolė, ir bebrai 
kur gyvena, ir lapių urvai, ir 
medžiai tokie ir vienuokie. 
Tačiau kaip finale tau šovė į 
galvą tokia mintis?

- Mano tėvai nebuvo prak-
tikuojantys, tik močiutė. Kai 
mokydavausi, įprastus metus 
būdavau su tėvais, mes neida-
vome į bažnyčią. Bet aš turė-
jau kiemo draugus su kuriais 
žaisdavau, ir jie visi kažkur 
išeidavo. Vakare, apie šeštą 
valandą visi susipakuoja ir 
išeina, o paskui po valandos 
vėl atsiranda. Ir aš klausiu jų, 
kuri jie eina, o jie sako, kad į 
bažnyčią. Tada ir aš užsinorė-
jau. Ir toks mano prisilietimas 
patarnauti šventoms Mišioms 
davė tai. Aišku, aš nežinojau 
kur aš einu, nei kaip ten bus, 

bet su laiku aš pripratau prie 
tos trisdešimties patarnaujan-
čių vaikų gaujos. Toje grupėje 
aš gerai jaučiausi. Mes ne tik 
Mišiose patarnaudavome, bet 
ir futbolą žaisdavome.

- Primink, kuri čia bažny-
čia?

- Panevėžio katedra. Tai va, 
turėjom ir sporto salę išsinuo-
mavę, du kartus per metus vyk-
davo ir Panevėžio bažnyčių 
turnyras, sueidavo ten parapi-
jiečiai stebėti. O po kiek laiko 
mes ir mokykloje draugavom, 
dėl tos papomokinės veiklos. 
Mes visi leisdavome laiką kar-
tu, pavyzdžiui valgydavome.

- Jūs visi tiesiog buvote 
kaip tokia chebra. O koks 
buvo jūsų tikslas?

- Nebuvo jokio tikslo, mes 
paprasčiausiai buvome tame 
„Šlovinam Dievą“ reikale, gy-
venom kaip normalūs žmonės 
ir išdaigas krėsdavom, ir pa-
našiai. Pirma, kur tu jautiesi 
gerai, tave ten ir traukia. Jeigu 
pavyzdžiui nueini į restoraną, 
pavalgai ir po to tau būna ne-
gera, tai kitą kartą besvarstysi 
ar eiti tau į tą restoraną.

-Eimuti, bet ko gero tavo 
ir daugumos gyvenimą ir 
nulėmė ta vadinama aplin-
ka ir chebra, į kurią tu tie-
siog pakliuvai. Jeigu būtum 
pakliuvęs į kažkokį banditų 
ratą ir jie kiekvieną vaka-
rą eitų plėšti namų ar vogti 
automobilių ir tu sakytum: 
„Kur jūs, vyrai, dingstat vie-
ną valandą?“, o jie sakytų: 
„Mes einam apiplėšti buto“, 
kaip manai, ar tu irgi tuo 
metu būtum buvęs patrauk-
tas? Įsivaizduok tuos pačius 
draugus, koks tavo pojūtis?

- Panevėžyje buvo ir kitų 
paauglių ir tai buvo labai ak-
tyvu, ypatingai devyniasde-
šimtais, devyniasdešimt ke-
tvirtais metais tos grupuotės 
būdavo. Ir aš turėjau draugų, 
kurie buvo ir ten.

- O jie neskriausdavo 
jūsų?

- Jie tik truputį šalindavo-
si mūsų, gal gėdydavosi. Bet 
mes irgi nebuvom pėsti, ir 
susimušti galėdavom. Tačiau 
kitas labai svarbus dalykas, 
Panevėžyje niekas apie tai 

nekalba, bet labai dažnai, ten 
kur gyvena tie žmonės, yra be 
galo ramu. Ir mes visus juos 
pažinojom, sveikindavomės. 
Pavyzdžiui mano vienas drau-
gas gyvendavo tame pačiame 
name su tuo vadeiva ir mašiną 
statydavo kieme kartu su visais 
kitais - nekilo problemų. Ta-
čiau buvo dalis, kurie susiža-
vėjo, kuriuos įtraukė, jie nuėjo 
ten ir nulėmė savo gyvenimą. 
Gyvenimas būtent ir susideda 
iš to, kad jame yra taip ir taip, 
o tu turi su tuo gyventi. Aišku, 
kol jiems sekasi, tai yra vie-
nas dalykas, nes kaip vaikas 
ar jaunuolis tu gali žavėtis, kai 
jie turi mašiną, pinigų, bet po 
kiek laiko mes galim suprasti, 
kad tam ateidavo galas. Būda-
vo suimti, nužudyti. Bet ir tave 
tada sukrečia, paliečia tai. Tada 
tu supranti ir išgyveni, kad yra 
kažkas daugiau negu apčiuo-
piamas gyvenimas. Aišku, 
dalis žmogaus gyvenimo yra 
paslaptis, tiesiog neįmanoma 
jo viso išdėti. Na, ir aš manau, 
kad tų žmonių paslaptingas ir 
paslėptas gyvenimas nebuvo 
rožėmis klotas ir tikriausiai jie 
nelabai ramiai miegojo dėl kai 
kurių dalykų. 

- Sakai, Eimuti, kad va-
gys yra nelaimingi?

- Na, aš tikiuosi. Varikliu-
kas ir pas mus, ir pas juos 
sukasi, tai nežinau ant kiek 
reikia jį užglušint... Bet jisai 
yra pats tauriausias ir negali 
sustoti. Ta sąžinė, aš manau, 
kad ir pas juos veikia.

- Savo laiku aš atsimenu 
Rokškyje būdavo tokie „At-
eitininkai“ ir man dar teko 
būti jų globėju. Mes kažkaip 
stengdavomės tą jaunimą 
pajungti, ieškodavom paben-
dravimo formų. Vėliau atsi-
rado ir kelionės, tuo metu ir 
vienuolynas organizuodavo 
visokias šventes. Ar tas kelias 
pasisuko būtent į tą pusę, ar 
buvo tos organizacijos? Ar 
jų nebuvo ir tik po mokyklos 
nusprendei eiti į kunigų se-
minariją ir viskas?

- Tos organizacijos kažkiek 
buvo. Netoli nuo Panevėžio 
yra Berčiūno stovykla, vėliau 
ji tampa „Ateitininkų“ vasaros 
baze. Bet, aišku, tas sovietinis 

laikas, tas perėjimas. Mes bu-
vome daug užimti parapijoje. 

- Bet buvo kažkas, kas jus 
užimtų?

- Taip, buvo ir klebonas, 
ir keli vikarai. Mes tik po de-
vyniasdešimtųjų sužinojome 
apie organizacijas, apie Taize. 
Tie patyrimai, Taize Naujųjų 
metų sutikimai buvo netradi-
ciniai, įdomūs. O organizaci-
jos Nepriklausomybės laiku 
jau veikė. Deja, aš kažkaip 
praslydau pro jas.

- Taigi, Eimuti, studentų 
metai. Jūs mokėtės Kauno 
seminarijoje. Žinau, kad 
jūsų kursas nebuvo pats 
švenčiausias, mėgdavot taip 
pat pamiegoti ant šieno arba 
iškrėsti kažkokią išdaigą. O 
dėstytojams, lektoriams, at-
rodo, kad kur jau kur, bet 
kunigų seminarijoje nesunku 
dirbti, ten juk žmonės ateina 
pasišventę, jie ramūs, draus-
mės problemų turbūt nėra, 
jokių chuliganizmų studentų 
laikais nekrėsdavot, jūs tik 
melsdavotės, mokydavotės ir 
vėl melsdavotės. Tai ar buvo 
kas nors studentų laikais?

- Kaip tik pernai šventėm 
trisdešimt metų kaip įstojom į 
kunigystę. Šešiasdešimt pro-
centų buvom susirinkę, nes 
mūsų buvo pirmas ir vienin-
telis kursas, kuriame buvo 
septyniasdešimt du studentai, 
niekad seminarija nematė tiek 
žmonių vienoj krūvoj. Pirmas 
dalykas, kuris labai veikė ir 
davė kryptį - tai taisyklės. Mes 
kartais nemėgstam taisyklių, 
bandom jų išvengti, tai ir buvo 
man asmeniškai sunku iš pra-
džių, bet vėliau aš pamačiau, 
kad neįmanoma be taisyklių, 
neįmanoma be regulos.

- Tu nori pasakyti, kad tai-
syklės tau duoda tarsi laisvę?

- Iš kitos pusės taip, nes tu 
žinai, tu gali susiplanuoti ir gali 
išgyventi tą laiką. Pavyzdžiui 
turėjom ryte bėgti krosą, todėl 
ryte reikia keltis ne šešios ke-
turiasdešimt penkios, bet pen-
kios keturiasdešimt penkios. 
Taip buvo prieš 30 metų, dabar 
nežinau tos tvarkos.

- Neišgąsdinkim tų, kurie 
galvoja gal pasirinkti tą kuni-
go kelią, bet jeigu penktą va-

landą keltis tai tada nelabai...
- Tai čia tu asmeniškai ke-

liesi. Kažkam gal vakaras 
labai fainas, kur gali iki trijų 
dirbti kažką.  Bet vėlgi, kur 
žmogus jaučias geriausiai. Jis 
jaučiasi geriausiai bendruo-
menėje. Kaip yra su kitais 
žmonėmis. Ir pavyzdžiui mes 
seminarijoje gyvendavome, 
gal neįprastai, bet dvidešim-
ties kvadratų kamabryje ke-
turiese ar penkiese, kadangi 
buvo labai daug studentų. At-
rodė skurdžiai: stalas, kėdė, 
vonia, spintos dvi ir keturi vy-
rai. Seminarijoje buvo gerai, 
kad buvo du pirmokai, paskui 
koks nors trečiokas ir buvo 
paskutinio kurso studentas.

- O kai jūs buvot tie ma-
žieji, jūsų neskriausdavo, 
nepuldavo?

- Ne, bet, aišku, buvo įvai-
riai, kadangi įvairūs žmonės. 
Tada atsiranda ir taisyklės, net 
bajeriai, kur pavyzdžiui patie-
si siūlą, o kai atsigula – trauki, 
arba vietoj pastos pritarkuoji 
kokio muilo ar panašiai. Bet, 
aišku, tokie bajeriai sukeldavo 
ir tam tikrą reakciją, kai pa-
vyzdžiui pradėdavai kvatotis, 
kada visi miega. Aš per tris 
metus sugebėjau susirinkti tris 
raudonas korteles ir man buvo 
pasiūlyta išeiti iš seminarijos 
ir važiuo į Vokietiją.

- Tai tu buvai tas žmogus, 
kuris krėsdavo tas išdaigas 
ar tau krėsdavo?

- Įvairiai būdavo.
Girdi
- Aišku juokdavausi, o tada 

sukdavau planą kaip atkeršyti.
- Tai nebūdavo taip, kad 

palikti Dievo valiai...
- Ne, taip nebūdavo. Ne-

palikdavom taip lengvai šio 
reikalo. Bet, aišku, kai yra 
bendruomenė, vieni daugiau 
prie sporto, kiti labiau prie 
knygų, kiti prie muzikos. Bū-
davo tokios chebrytės, mažos 
bendruomenėlės, į kurias ir 
įsijungdavai.

- Kaune sudėliotos taisy-
klės, gera, linksma gyventi 
šitų žmonių tarpe. Tu tarsi 
atrandi save, o šitie draugai 
tokie, su kuriais norėtum 
būti, tačiau tavo toks ca-
harkteris.

- Tai čia sąlyginai pasakyta. 
Pirmas dalykas, kurį kurse iš-
gyvenau, nes dvidešimt žmo-
nių buvo, kurių amžius virš 
keturiasdešimt, o man nebuvo 
net aštuoniolikos ir aš galvoju: 
„Dieve Dieve, jiems tai gerai, 
jau jie pragyveno iki gyvenimo, 
o ką aš dabar?“. Ir aš sau pasa-
kiau, kad aš nededu taško, ne-
bent suprasiu, kad esu ne vietoj. 
O vėliau, žinai kaip būna „Die-
ve, duok kokį ženklą“ – štai to-
kių maldų buvo labai daug.

- Na, ir davė ženklą?
- Jeigu mane būtų išmetę iš 

seminarijos – tai būtų ženklas.
„Rokiškio Sirenos“ 

inform.
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Rajono jaunimas siūlo 27 patarimus, kaip išgyventi karantiną 
ir išnaudoti laisvą laiką

Dėl susidariusios padė-
ties esame priversti lik-
ti savo namuose. Turime 
daugiau laisvo laiko, bet 
daugeliui sunku prasima-
nyti veiklos, kuri džiugin-
tų šį nelengvą laikotarpį.

Jei manote, jog veiklos 
namuose trūksta – labai 
klystate. Kad nereikė-
tų per daug sukti galvos, 
svarstant ką naudingo ir 
prasmingo nuveikti na-
muose, Rokiškio Jaunimo 
Organizacijų Sąjungos 
„Apvalus stalas“ savano-
riai paruošė jums nema-
žai patarimų, kurie šį ka-
rantino laikotarpį pavers 
lengvesniu, spalvingesniu 
ir laikas namuose prabėgs 
greičiau, nei jūs galvojate!  

Piešimas kitaip 
Mūsų savanorė Kornelija 

laisvalaikiu ne tik piešia ant 
popieriaus lapo, bet ir savo 
talentą išnaudoja piešdama 
ant drabužių. Tai puiki gali-
mybė išmokti kažko naujo, 
o ir senus drabužius paversti 
naujais.

Nustebinkite 
savo kulinariniais 
gebėjimais 
Organizacijos savanorė 

Mija dalinasi savo nuosta-
biais gaminiais. Karantinas 
yra puikus metas, kada galite 
išbandyti savo jėgas virtuvėj 
ir išmokti daugybę įvairiau-
sių patiekalų nustebindami 
savo šeimos narius bei save!  

Sportas šalčio nebijo 
Nesvarbu koks oras už 

lango, savanoriai Kasparas 
ir Liudvikas mus motyvuoja 
nepamiršti savęs ir nepatin-
gėti išbėgti, bei pasimėgauti 
grynu oru. Svarbiausia nepa-
miršti laikytis saugaus atstu-
mo!

Nepamirškite artimųjų  
Karantino laikotarpis 

mums deja neleidžia susitik-
ti su artimiausiais draugais ir 
esame be galo išsiilgę artu-
mo, smagių ir šiltų akimirkų. 
Organizacijos savanorė Aus-
tėja ragina šį laiką skirti savo 
šeimai, nes tai puiki galimybė 
ne tik daugiau laiko praleisti 

kartu, bet ir sustiprinti ryšį.

Nepamirškite fizinio
 aktyvumo 
Didelį dalį laiko šiuo metu 

praleidžiame namuose ir 
mūsų fizinis aktyvumas sti-
priai sulėtėjo. Mūsų savanorė 
Milda skatina nors trumpam 
išeiti į lauką ir pasimėgauti 
grynu oru, bet likime supra-
tingi ir būkime vieni arba 
su šeimos nariais! Žinoma 
šią veiklą galima perkelti ir 
į namų erdvę. Gali atrodyti 
sunku, tačiau tikrai įmanoma! 
Internete galite rasti daugybę 
įvairiausių mankštų ar treni-
ruočių. 

Stalo žaidimai 
Karantinas puikus laiko-

tarpis ištraukti pamirštus sta-
lo žaidimus ar deliones.

Savanorės Martyna, Aure-
lija ir Tautvilė siūlo pamiršti 
nuobodulį ir kviečia pabūti 
kartu su savo šeima žaidžiant 
įvairius stalo žaidimus! Mer-
gino linki daug pergalių ir 
plačios šypsenos!

Išmokite naujų 
kalbų 
Karantino metu turbūt dau-

gelis iš mūsų pagalvoja, kaip 
išnaudoti šį laiką naudingiau, 
produktyviau ir padaryti jį 
labiau prasmingu, o galbūt ir 
išmokti kažko naujo. Mūsų 

savoriai turi jums pasiūlymą 
- išmokti naujų kalbų. Kie-
kvienas iš mūsų planuojame 
apsilankyti savo išsvajotose 
šalyse, tad dabar puiki proga 
išmokti ir jos kalbą!

Dar daugiau veiklų! 
Organizacijos savanoriai 

jums paruošė dar 20 įvai-
riausių veiklų ir užsiėmimų, 
kurie tikrai padės išgyventi 
šį nelengvą karantino laiko-

tarpį! 
Rokiškio Jaunimo Organi-

zacijų Sąjunga „Apvalus sta-
las“ kiekvieną iš jūsų skatina 
nepamiršti savęs, džiaugtis, 
šypsotis, tobulėti ir būti at-

sakingiems, nes tik taip grei-
čiau galėsite ir vėl pasimė-
gauti laisve ir grįžti į senus 
bei išsiilgtus gyvenimus!

„Rokiškio Sirena“
 inform.

Kviečia registruotis į „Futurepreneurs“ verslumo programą
Ar jus domina pradė-

ti savo verslą, bet manote, 
kad jums trūksta žinių?

Kviečiame registruotis į 
„Futurepreneurs“ verslumo 
programą! Per du mėnesius 
sužinosite apie darnaus vers-
lo kūrimo pagrindus, už-
megsite tinklą su savo ben-

draamžiais, gausite vertingų 
praktinių patarimų, lavinsite 
savo įgūdžius, turėsite progą 
pritraukti investuotojus ir lai-
mėsite prizų!

Registracija į programą 
vyksta iki vasario 3 die-
nos! Kreipkitės: http://bit.
ly/2RXAkXz

„Futurepreneurs“ yra dar-

naus vystymosi išankstinio 
pagreitinimo programa, skirta 
verslininkams, siekiantiems 
sukurti poveikį. Dalyviai, 
ieškodami geriausių sprendi-
mų savo versle, galės pasi-
naudoti mentoryste, tobulinti 
įgūdžius.

Programa apima atviras 
paskaitas apie verslo pradžios 

pagrindus, praktinius semina-
rus, individualias mentorystės 
sesijas su verslo profesiona-
lais ir galimybe pristatyti save 
potencialiems investuotojams.

„Futurepreneurs“ verslo 
plėtros mokymo pakete pa-
teikiamos 5 mokymo sesijos 
(dirbtuvės) sukurti idėją iki 
perspektyvaus sprendimo, 

kurį galima pateikti poten-
cialiems investuotojams. 
Kiekvieną sesiją veda verslo 
ekspertai, o dalyviai tarp jų 
gauna įžvalgas iš mentorių 
sesijos.

Dalyviai, norėdami sukur-
ti ir plėtoti savo pradedan-
čiąsias įmones, turi sutelkti 
dėmesį į tvaraus vystymosi 

tikslus ir rasti novatorišką pa-
saulio problemų sprendimą.

Dalyviai bus ne tik moko-
mi, kaip tapti verslininkais, 
tačiau  ir sukurti verslą, ku-
ris būtų draugiškas aplinkai, 
naudingas visuomenei ir eko-
nomikai.

Rajono savivaldybės
inform.
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Daržininkams jau niežti nagai sėti... Kantrybės, tiktai kantrybės
Pastebimai ilgėjanti die-

na kviečia imtis pasiilgtų 
pavasario darbų. Vienas 
jų – daigelių sėja. Pomido-
rų augintojų grupėse dabar 
ženklus pagyvėjimas: kei-
čiamasi, perkamos sėklos. 
Patys nekantriausi daržovių 
augintojai jau pasakoja apie 
sėją. Tačiau skubėti neverta. 
Mat paskaičiuokite: vėliau-
siai pomidorai į nuolatinę 
vietą sodinami 60-ąją dieną 
po daigo kilpelės pasirody-
mo. Jei šiandien teisingai 
pasėjote pomidorus ir per 
savaitę jie sudygs, tai sodin-
ti į nuolatinę vietą reikės... 
kovo 29-ąją. Taigi, kantry-
bės, tiktai kantrybės.

Ką dabar veikia 
pomidorų augintojai?
Sausis – vasario pabaiga – 

optimaliausias laikas pasirū-
pinti sėklomis. Jei pastebėjo-
te, tai prekybos centruose jau 
praėjusią savaitę buvo pasta-
tyti stendai su daržovių sėklo-
mis. Pomidorų fronte kol kas 
nesiūloma nieko naujo – jau 
apžiūrėjau. Kaip ir didžiąją 
dalį šalies internetinių sėklų 
krautuvių. Ten irgi, deja, nau-
jovių ne kažką.

Iš kur gaunamos sėklos eg-
zotiškais pavadinimais, nema-
tyti žalieji pomidorai (sėklų 
krautuvėse siūloma vienintelė 
Green zebra veislė), bikolorai 
(tokių apskritai nėra), antoci-
aniniai pomidorai (tokių tik 
Indigo rose)?

Gauti galima keliais būdais. 
Pirmiausia, galima nusipirkti 
rusiškų sėklų tiesiog Rokiškio 
turguje (bent jau pernai jomis 
buvo prekiaujama). Pasirinki-
mas ten gan nemenkas, bet ir 
kainos nemažos. Kitas būdas 
– pirkti iš pomidorų augintojų 
(arba sėklas originaliose pa-
kuotėse, arba pačių ruoštas). 

Pomidorų augintojo tikslas – suformuoti gerą, stiprų daigą su išsikerojusiu 
šaknynu.                                                                    L Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Kainos įvairios – nuo maž-
daug 1 Eur iki 3,5 Eur už 10 
sėklyčių. Baimintis nereiktų – 
kiek teko pirkti, visos puikiai 
dygo. Kaina priklauso nuo 
veislės retumo ir augintojos 
gero vardo.

Norintiesiems sutaupyti 
(kaip aš dariau pernai) sėklas 
galima užsisakyti iš Ukrainos 
augintojų. Čia rizika dides-
nė: pirmiausia, gali siuntinys 
tiesiog neateiti (arba prekiau-
tojas sukčius, arba muitinė 
nepraleis). Man pavyko, per-
nai gavau viską, ką užsakiau. 
Kainų skirtumas akivaizdus: 
už tos pačios veislės sėklas iš-
eina vidutininškai 0,5 Eur. Bet 
ir rizikos, kaip sakiau, yra. Aš 
pirkau iš asmens, kurio kata-
loguose yra daugiau nei 2500 
veislių, taigi, visas užsakymas 

atėjo tvarkingai, sėklos buvo 
daigios, sumaišytų veislių 
nepastebėjau, daugmaž visos 
atitiko aprašymus.

Taigi, ir pradedantiesiems, 
ir patyrusiems augintojams 
jau metas sudaryti sėklų sąra-
šus ir skaičiuoti, ką auginsinte 
šiemet.

Ar jau laikas sėti?
Kad ir kaip norėtumėte – 

ne laikas. Suprantamas no-
ras įkišti rankas į žemę, kaip 
stebuklo laukti išlendančių 
žalių kilpelių. Deja, dar ge-
rokai per anksti. Rašau ne tik 
iš vadovėlio, bet ir iš savo 
praktikos. Sėjant pomidorus 
šiaip jau geriau pavėluoti, nei 
paskubėti.

Pirmiausia, su kuo susidur-
site per anksti pasėję daigus? 

Paimkite „Rokiškio Sirenos“ 
numerį, atsiverskite dešimtąjį 
puslapį, kuriame nurodomas 
dienos ilgumas. Tai pagrindi-
nis jūsų rodiklis sėjant pomi-
dorus. Taip yra dėl kelių prie-
žasčių.

Pirmiausia, kad daigas aug-
tų tvirtas ir stiprus, jam reikia 
dviejų dalykų: saulės šviesos 
ir šilumos. Ir cepelinų spal-
vos dangus, kaip suprantate, 
ne pats geriausias to šaltinis. 
Kadangi daigas gaudys švie-
są, jis stiebsis ir paprasčiausiai 
tįs. Jo plonas stiebelis, šviesiai 
salotiniai lapeliai prikišamai 
rodys, kad šviesos jis gauna 
per mažai. Ir stengdamasis ją 
pasiekti, augins ilgą bei silpną 
antžeminę dalį.

Jei tik, žinoma, pavyks 
tuos daigelius apskritai išsau-
goti. Mat šalto oro ir didelės 
meilės derinys – perlaistymas 
– šiuo metu lemia labai pavo-
jingą ligą juodąją kojelę arba 
diegavirtę. Ji, kaip ir daugelis 
grybelių sukeliamų ligų, atsi-
randa ten, kur šalta ir drėgna. 
Jei saugodami nuo diegavirtės 
daigus šildysite patalpas, susi-
dursite su tuo, kad augalai ims 
tįsti, bet turės silpną šaknyną. 
Su visomis šiomis problemo-
mis susidūriau užpernai, pir-
muosius pomidorus pasėjusi 
vasario 16-ąją.

Pernykštis vėlyvas pavasa-
ris lėmė, kad net kovo 7-oji 
buvo gerokai per ankstyva 
sėjos diena. Šiemet sėjos ter-
miną bandysiu nukelti (nors 
kantrybė nėra pati stipriausia 
mano charakterio pusė) arčiau 
pavasario lygiadienio. Taip 
bent jau bus pasiekta šviesos 
pusiausvyra.

Kitas svarbus klausimas, 
lemiantis sėjos pradžią, yra 
pomidorų išnešimo į nuolatinę 
augimo vietą data. Primenu, 
kad pomidoras nėra šalčiui 

atsparus augalas. O Lietuvoje 
net iki gegužės vidurio papras-
tai būna šalnų rizika. Žinoma, 
galima organizuoti pomidorų 
„Vėlines“: šiltnamyje deginti 
žvakeles, bandyti dengti ko-
kiais nors audiniais, šiaudais 
ar pan. Tačiau net išsaugojus 
pomidorus nuo šalnų, verta 
prisiminti, kad šaltoje žemėje 
jų vegetacija stoja. Ir vėliau į 
šiltą žemę pasodinti augalai 
kaip mat pasivys tuos, kurie 
buvo per anksti antklodėmis 
klostomi. Ženklas, kad auga-
lui per šalta: ryškiai matoma 
mėlyna ar violetinė stiebelio 
bei lapų spalva. Taip augalas 
rodo, kad nepasisavina maisto 
medžiagų.

Kaip jau minėta, idealus 
laikas pomidorams keliauti į 
nuolatinę augimo vietą – 50-
60 dienų nuo tos dienos, kai 
pasirodė daigo kilpelė. Idealus 
daigas atrodo taip: su pirmąja 
suformuota, bet neišsiskleidu-
sia žiedine keke.

Perlaikymas namuose le-
mia daug bėdų. Jei užaugino-
te puošnų didelį augalą grie-
tinės indelyje, tuo džiaugtis 
nereikėtų. Mat augalui mai-
tinti reikalinga pirmiausia 
ne gausi lapija, o stiprus ša-
knynas. Juk indeterminanti-
nio pomidoro aukštis kartais 
siekia ir daugiau nei 2 m. 
Tokiam augalui maitinti rei-
kalinga stipri, išvystyta šaknų 
sistema. Tokios, kad ir kaip 
gaila būtų, grietinės indelyje 
suformuoti nepavyks. Ir ne-
reikia džiaugtis, kad turguje 
įsigijote žydintį pomidorą su 
trimis kekėmis. Jis persodin-
tas tiesiog jas numes, arba 
derės silpnai. O pirmosios ke-
kės – pačios stipriausios, der-
liausios. Jas reikia saugoti.

Taigi, skaičiuoti reikia pa-
prastai: vėliausiai po dviejų 
mėnesių pomidoras keliauja į 

šiltnamį ar lauką. Jei pomido-
rus sėsime sausio pabaigoje, 
jie į lauką turi keliauti kovo 
pabaigoje. Ar bus sąlygos juos 
tinkamai užauginti? Greičiau-
siai ne. O jei pasėsime kovo 
pabaigoje, į lauką jie keliaus 
gegužės antrojoje pusėje. 
Pats tas. O jei ir pavėluosite, 
menka bėda. Štai prieš kokį 
ketvertą metų nutiko nelaimė: 
mano Puma, kaip katės mėgs-
ta, ėmė ir sukasė vieną pomi-
dorų dėželę ir daigelius teko 
atsėti jau balandžio pradžioje. 
Ir nieko, jie kuo puikiausiai 
užaugo, davė gerą derlių.

Sėjos tvarka
Tai irgi svarbus dalykas. 

Pomidorai pagal ankstyvumą 
skirstomi į kelias rūšis. Pa-
tys ankstyviausieji paprastai 
būna determinantiniai lauko 
pomidorai. Kai kurie pirmuo-
sius vaisius subrandina jau 
apie 80 d. nuo daigo kilpelės 
pasirodymo.

Indeterminantiniai po-
midorai (aukštaūgiai, skirti 
šiltnamiams) dera paprastai 
vėliau, po 100-120 dienų. Sė-
jant verta į tai atsižvelgti. Jei 
pirma pasėsite ankstyvuosius, 
jei orai nebus palankūs, juos 
„kankinsite“ namie. Taigi, sėti 
pradedama nuo tų, kurie vai-
sius brandina vėliausiai. Tai-
gi, pirmieji eilėje – DWARF 
pomidorai, toliau – vėlyvieji 
indeterminantai, ir taip eilės 
tvarka iki anksčiausiai deran-
čiųjų.

Taigi, kol kas laikas dai-
rytis įdomesnių pomidorų 
veislių, skirti dėmesio gilinti 
jų auginimo žinioms. O sėjos 
džiaugsmo teks laukti mažiau-
siai iki kovo vidurio. O norin-
tiems bandyti likimą telieka 
palinkėti sėkmės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Abiturientams šiemet nereikės laikyti
 lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos

Švietimo, mokslo ir 
sporto ministrė Jurgita 
Šiugždinienė, atsižvelgu-
si į tebesitęsiantį karan-
tiną, pasirašė įsakymą, 
kuriuo visi šių metų abi-
turientai atleidžiami nuo 
lietuvių kalbos ir litera-
tūros įskaitos.

Iki šių metų visi abitu-
rientai prieš privalomą lie-
tuvių kalbos ir literatūros 
egzaminą turėjo išlaikyti ir 
įskaitą. Be jos abiturientui 
šio egzamino nebuvo lei-
džiama laikyti. Įskaita būda-
vo organizuojama mokyklo-
se vasario-balandžio mėn. 
Šiemet visi abiturientai ir be 
įskaitos galės laikyti lietuvių 
kalbos ir literatūros brandos 
egzaminą.

Įskaitos taip pat nereikės 

laikyti ir ankstesnių metų 
buvusiems mokiniams, kurie 
šiemet yra pateikę prašymus 
laikyti lietuvių kalbos ir lite-
ratūros brandos egzaminą.

Atleistiems nuo įskaitos 
abiturientams ir buvusiems 
mokiniams jokio prašymo 
dėl atleidimo nuo įskaitos 
pateikti nereikia. Taip pat 
mokyklų vadovams nereikia 
priimti atskiro sprendimo 
dėl abiturientų atleidimo nuo 
šios įskaitos.

Sprendimai dėl brandos 
egzaminų ir pagrindinio ug-
dymo pasiekimų patikrinimo 
(PUPP) bus priimti iki kovo 1 
d., įvertinus epidemiologines 
aplinkybes bei sveikatos spe-
cialistų, pedagogų, švietimo 
ekspertų rekomendacijas.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Vasarį prasidės priėmimas į profesines mokyklas
Vasario 3-iąją prasi-

dės priėmimo į profesines 
mokyklas žiemos etapas, 
penktadienį pranešė Švie-
timo, mokslo ir sporto mi-
nisterija.

Ministrė Jurgita Šiugždi-
nienė patvirtino šių metų ben-
drojo priėmimo į formaliojo 
profesinio mokymo progra-
mas terminus.

„Įvertinę pernai išplėstas 
priėmimo ribas, kai stojantieji 
galėjo į profesines mokyklas 
ateiti beveik visus metus, kada 
jiems patogiau, šiemet šią 

praktiką tęsiame. Priėmimas 
startuoja jau vasarį, tad įgyti 
rinkoje paklausaus amato iš 
karto gali ateiti ir jaunuoliai, 
kurie rudenį įstojo į aukštą-
sias mokyklas, bet per pirmąjį 
semestrą suprato, kad jų vieta 
kitur“, – sakė švietimo, moks-
lo ir sporto viceministrė Agnė 
Kudarauskienė.

Kaip ir pernai, šiemet pri-
ėmimas į profesinio mokymo 
įstaigas vyks du kartus: žiemą 
ir vasarą. O likus laisvų vietų, 
į jas bus galima stoti ir prasi-
dėjus mokslo metams. 

Pagrindinio priėmimo žie-

mos etapas numatytas vasario 
3–15 dienomis, mokymo su-
tartis su pakviestaisiais pro-
fesinio mokymo įstaigos su-
darys vasario 18–19 dienomis.

Pagrindinio priėmimo va-
saros etapas bus surengtas 
birželio 1 – rugpjūčio 6 dieno-
mis,  sutartys su moksleiviais 
sudaromos rugpjūčio 11–16 
dienomis.

Papildomas priėmimas bus 
organizuojamas rugpjūčio 
18–25 dienomis, o mokymosi 
sutartys pasirašomos rugpjū-
čio 30–31 dienomis.

Likus laisvų vietų, priė-

mimas į profesinio mokymo 
įstaigas vyks ir jau prasidėjus 
mokymo procesui – rugsėjo 6 
– lapkričio 30 dienomis.

Bendrasis priėmimas į pro-
fesinio mokymo įstaigas vyk-
domas centralizuotai internetu 
– per LAMA BPO priėmimo 
sistemą.

Preliminarius priėmimo į 
profesines mokyklas skaičius 
numatoma patvirtinti arti-
miausiu metu.

Planuojama, kad priėmimo 
planas išliks toks pats kaip 
pernai – 20,6 tūkst. vietų.

BNS inform.

BALDAI

• Virtuvės komplektą.  
Tel. 8 615 69 182. Rokiškis
• Geros būklės, naudotą minkštą 
kampą. Ištiesiamas, bordo spalva. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Geros būklės sofą-lovą. Ilgis 2 
m., plotis 0.9 m. Miegama dalis 
2  x 1.46 m. Yra dėžė patalynei. 

Jūžintai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 607 08 123. Rokiškis
• Didelį, geros būklės, U formos 
kampą. Medžiaga eko oda + 
gobelenas. Plotis: 2130 mm, ilgis: 
3940 mm. Miegamosios dalies 
plotis: 1400 mm, miegamosios 
dalies ilgis: 3400 mm. Kaina 590 
Eur. Tel. 8 626 09 333.  
Rokiškis
• Stalą. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Odinių baldų komplektą 3+2. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 615 92 729. 
Rokiškis
• Didelį veidrodį.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• Ovalų stiklinį stalą ir keturias 
kėdes. Tel. 8 600 26 451.  
Rokiškis
• Vonią su apsauga nuo vandens, 
spintelę su kriaukle ir 2 kranais, 

kriauklę su stovu. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Medines, vaikiškas lovas. 
2 vnt. Čiužiniai 180 cm × 80 
cm. Be čiužinių. Kaina 15 Eur/
vnt. Jūžintai. Tel. 8 607 08 123. 
Rokiškis
• Puikios būklės kėdę su ratukais. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Poroloną. Stovi nenaudojamas. 
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1,60 x 2 m., 2 cm storio, gulimos 
rūšies porolonas. Puiki priemonė 
sutvarkyti išgulėtą lovą, lengvai 
kerpamas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiančią skalbimo mašiną 
Candy. 6kg.  A+A klasė. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 695 14 987.  
Rokiškis
• Šaldytuvą su garantija.  
Tel. 8 615 69 182. Rokiškis
• Mažai naudotą šaldiklį Beko. A+ 
klasė. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 670 85 226. Rokiškis
• Garinis dulkių siurblys. 
Techniniai duomenys-šildytuvas: 
Nerūdijančio plieno, 18/10. Garo 
reguliavimas 5 pozicijų, iki 110 g/
min, 5 barai. Maksimali galia: 2600 
W, šildytuvo galia: 1100. Kaitinamo 
vandens bako talpa 0,7, įsiurbimo 
jėga ir galia: 22 kPa. Kaina 79 Eur. 
Tel. 8 616 07 141. Rokiškis
• 95 litrų elektrinį, Ariston vandens 
šildymo katilą. Nedaug naudotas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami du, mažaugiai 
šuniukai, abu patinėliai, augs 
nedideli, dabar jiems 2 mėnesiai. 
Mama rusų toiterjėrė, tėvas 
mišrūnas. Tel. 8 678 70 713. 
Rokiškis
• Dovanojame naudotus baldus 
(knygų spintos, indaujos, spintos, 
sofa-lova) ir naudotus indus 
(servizai ir kt.). Išsivežti patiems. 
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Dovanoju 1 metų, dekoratyvinį 
triušiuką. Tel. 8 628 04 434. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Striukę, 56 dydis, su sintepono 
sluoksniu, nauja, iš Vokietijos. 
Krūtinės apimtis 156 cm, klubų158 
cm, visas ilgis 94 cm. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Vyrišką, žieminę striukę. 52 
dydis. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotas dvi poras pačiūžų. 37 ir 
38 dydžio. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Turkiškas sportines kelnes (storos 
ir plonos). Kaina nuo 11-20 Eur. 
Golfus - medvilninius ir su vilna. 
Megztukus, striukes, baltinius. 
 Tel. 8 604 15 320. Rokiškis
• Naujus batus. Turiu 38, 39, 40 
dydžio. Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naujus rankinukus, kainos 

įvairios. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Naujus įvairius šalikėlius: 
spalvotus ir tinkančius gedului 
juodus. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Mažai avėtus aulinukus. Išaugom. 
Vidpadis 18,5 -19 cm., bet 
gamintojas rekomenduoja 17 cm 
kojytei. Pašiltinti, bet jei didelis 
minusas gali būti šaltoka. Raudoni, 
atsparūs drėgmei, bet po balas 
braidyti netinka. Galit skambinti, 
rašyti SMS arba į el.paštą. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 683 21 274.  
Rokiškis
• Batelius. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Mažai nešiotus aulinukus. 27 
dydis. Tamsiai violetinė spalva, 
vidus - purpurinis. Užsegami 
lipdukais. Lipdukai laiko gerai. 
Galite rašyti el.paštu, atsakau į 
SMS . Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 683 21 274. Rokiškis
• Naujus, universalius, firminius, 
sportinius marškinėlius. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 684 75 401.  
Rokiškis
• Dirbtinio kailio kailinukus. 42 
dydis, šilti. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Žieminius, vyriškus batai su 
kailiu. 44 dydis. Kaina 26 Eur.  
Tel. 8 658 42 153. Rokiškis
• Natūralaus kailio kailinius. 52 
dydis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Mėsinius paršelius.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Paršelius. Tel. 8 654 04 441. 
Anykščiai

IEŠKO DARBO

• Traktorininkas, turintis TR1, TR2, 
SM -(miško technika ) kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą ieško 
darbo. Domina sovietinė technika. 
Galėčiau dirbti fermoje prie 
transporterio bei darbą, susijusį  su 
karvių melžimu, jei butu sudaroma 

darbo sutartis. Tel. 8 621 45 606. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo 
statybose, pagalbiniu darbininku. 
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• 37 vyras ieško bet kokio darbo. 
Mokestį imu už dieną. Laukiu 
pasiūlymų. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Galiu dirbti visas dienas ir per 
išeigines. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• 42 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 600 74 461. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu dirbti 
naktį, tinka pamaininis darbas ir t.t. 
Turiu patirties prekyboje, gali būti 
pagalbiniai darbai. Rokiškis.  
Tel. 8 618 83 490. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• AB PANEVĖŽIO KELIAI 
Rokiškio filialas siūlo darbą 
ekonomistui (-ei). Siųskite savo 
gyvenimo aprašymą el. paštu info@
paneveziokeliai.lt, skambinkite 
nurodytu telefonu ar atvykite 
adresu Žemaitės g. 2, Rokiškis.  
Tel. 8 458 51 202. Rokiškis
• Reikalingas greiderio operatorius 
ir ekskavatorininkas. Atlyginimas 
sutartinis, priklauso nuo darbo 
patirties. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 603 05 122. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbininkai 
miške. Visos soc. garantijos, į darbą 
ir iš jo vežiojame.  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Reikalingos staklininkės (ai), 
darbui su virvių gamybos staklėmis. 
Darbas gali būti pamaininis su 

naktinėmis valandomis pagal 
kintamą darbo grafiką. Informacija 
teikiama darbo dienomis  nuo 8 iki 
17 val. telefonu +370 614 98390, 
el. p. duguva@duguva.lt.  
Tel. 8 614 98 390. Rokiškis
• Reikalinga kirtėjų brigada, 
ruošti biokurą. Tel. 8 676 04 166. 
Rokiškis

KITA

• Nenaudotą būdą šuniui. 75 x 110 
cm išorė, 90 cm - aukštis, lentelės 
colinės, nešiltinta. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Langus, duris ūkiniams pastatams 
(yra įvairių imatmenų), garažo 
vartus. Tel. 8 650 19 310.  
Rokiškis
• Medienos  atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Mikroautobuso būdą, puikiai 
tinka į sodą, prie namo vietoj 
sandėliuko, galima dėti ir ant 
mašinos VW LT arba MB Sprinter. 
Ilgis 430, aukštis 231, plotis 210, 
galiu atvežti. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• Elektros variklį, 7,5 kW ir Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Kombinezoną šuniui. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 673 32 345.  
Rokiškis
• Porą tonų belukščių avižų.  
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Prieškambario spintą. Plotis - 
1.20 m, aukštis - 2 m, gylis - 0.58 
m. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Knygą Sushi. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 5 kub. m talpos storasienę 
cisterną.  Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medienos  atraižas.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Ekologišką  medų. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterio monitorių Dell, 17 
colių. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį. 
Komplekte monitorius Hp, 17 
colių. CPU: Intel(R) Core(TM) 2 
Duo E67D, RAM - 2GBOS: Wind 
7, Utimate 32 litHDD - 500 GB, 
Vaizd. pl. Radeon X1550  256 MB 
bevielio interneto adapteris. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 620 25 947.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Vasarinius kviečius. Maišas 50 
kg/8 Eur, pašarinius kvietinius 
miltus, maišas 40 kg/ 8 Eur. Galime 
atvežti. Tel. 8 610 17 653.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung A 51. Pilnas 
komplektas. Garantija.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Telefoną Oukitel wp2. Viskas 
veikia puikiai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Apple iPhone 6. Viskas veikia. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą, 
telefoną be defektų Huawei P9lite. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 617 36 931. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
S8. Skilęs, naudotis netrukdo. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Garantinio pakeistą į naują 
Samsung S9+. Nepriekaištingas, 
graži spalva, dviejų kortelių, 
plius atminties kortelė dovanų. 
Kaina 289 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 

Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8, 64GB. Spalva auksinė. 
Apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Dokumentai, kroviklis, dėkliukas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Erdvų, šviesų butą Juodupėje, 
Liepų g. 4 kambariai, 81,53 kv.m. 
Plastikiniai langai, šarvo durys, 
išdidinta virtuvė, vonios kambarys. 
lieka dalis baldų (išskyrus 
svetainės), šaldytuvas, viryklė. 2 
balkonai. 5 aukštas. Kaina 11700 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Pirtį, daržinę nusigriauti. Kaina 
derinama. Tel. 8 615 69 182. 
Rokiškis
• 0,54 ha žemes sklypą su pradėtu 
rekonstruoti namu. 152 kv. m, Tik 
10 min nuo Rokiškio, Ilgalaukių 
k. Sklype yra šulinys. elektra šiuo 
metu atjungta. Galime parduoti 
išsimokėtinai. Puiki investicija, 
gera kaina. Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Pandėlyje, Liepų g., netoli 
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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
15:45 Įdomiosios 
pamokos. Būkim drauge
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 Nuostabioji draugė
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Šoka Lietuva
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
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Loterija Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Greičio įkaitai
22:25 Vikinglotto
22:30 Greičio įkaitai
23:15 Loterijos Jėga ir Kenoloto
23:18 Greičio įkaitai
00:00 Rezidentas
01:00 Rouzvudas
01:50 Tironas
02:55 Moderni šeima
03:20 Rezidentas
04:10 Rouzvudas
05:00 Atsargiai! Merginos

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

reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Misija Neįmanoma
00:45 Narkotikų prekeiviai 
01:50 Žmogžudystė
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:55 Kalnietis

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

11:40 Atsarginis prezidentas
12:40 CSI. Majamis
13:40 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Strėlė 
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom! 
21:00 Mirties angelas
22:40 Atlygis
01:05 Didžiojo sprogimo 
teorija 
01:50 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Mūsų gyvūnai
09:00 „Netikėtas teisingumas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 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

KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 0

1.
28

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
15:45 Įdomiosios pamokos. 
Būkim drauge
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 Istorijos perimetrai
22:30 Dviračio žinios

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

06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Loterija Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Palikimas
22:15 Loterijos Jėga
 ir Kenoloto
22:18 Palikimas
00:05 Rezidentas
01:05 Rouzvudas
02:00 Tironas
03:00 Moderni šeima
03:30 Rezidentas
04:20 Rouzvudas
05:10 Atsargiai! Merginos

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

12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai - 
mano likimas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Neliečiamieji
00:45 Narkotikų prekeiviai 
01:55 Misija "Neįmanoma"
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:25 Alchemija. VDU karta
04:55 RETROSPEKTYVA

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

11:40 Atsarginis prezidentas 
12:40 CSI. Majamis 
13:40 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Strėlė 
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom! 
21:00 Kapų plėšikė 
Lara Kroft. Gyvybės 
lopšys
23:15 Mirties angelas
00:55 Didžiojo sprogimo 
teorija 
01:40 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 #NeSpaudai
08:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Netikėtas teisingumas“ 

10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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29 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
15:45 Įdomiosios pamokos. 
Būkim drauge
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 Eurolyga per LRT

21:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Vitorijos „Baskonia" – Kauno 
„Žalgiris". Tiesioginė transliacija iš 
Vitorijos
00:05 Penkiese
01:45 Nerealusis Halkas
03:35 Langas į valdžią
04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:10 Atsargiai! Merginos
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Loterija Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ilgo plauko istorija
21:20 Kingsman. Aukso ratas
22:15 Loterijos Jėga ir Kenoloto
22:18 Kingsman. Aukso ratas
00:25 Mergvakaris
02:05 Greičio įkaitai
03:45 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas
05:20 Atsargiai! Merginos

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

13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Nuostabioji moteris
23:50 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus
01:35 Pinigų traukinys
03:25 Neliečiamieji
05:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:35 Strėlė 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija 
09:45 Paskutinis faras 
10:40 Mentalistas 
11:40 Atsarginis prezidentas 
12:40 CSI. Majamis 
13:40 Mano virtuvė geriausia 

14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Miesto teisingumas
23:30 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys
01:45 Didžiojo sprogimo teorija 
02:30 CSI. Majamis

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

13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 Vantos lapas
04:50 „Reali mistika“ 
05:35 Kaimo akademija

parduotuvės. Daug žemės, garažas, 
pirtis. Tel. 8 671 38 764.  
Rokiškis
• Sodybą nuošalioje, ramioje, 
gražioje vietoje. Nuo Rokiškio 13 
km. Kiemas 50 a. Kaina 6900 Eur. 
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Pusantrinį butą Rokiškio 
centre, Vilniaus g. 25 kv. m. 
Su komunikacijomis, šildymas 
kietuoju kuru. Sandėliukas, vieta 
automobiliui, pirmasis aukštas. 
pigus išlaikymas. Kaina 11700 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlio g. 
Mūriniame name, pirmame aukšte. 
Yra balkonas. komunikacijos 
prijungtos prie miesto, šildymas 
malkomis. Pigus išlaikymas, 
draugiški kaimynai, yra 3 a žemės. 
Kaina 20500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Namą Juodupėje, Ramybės g. 
27. Namas su mansarda. Bendrasis 
plotas 89,99 kv.m. Yra ūkinis 
pastatas su garažu. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 671 77 754. Rokiškis
• Rokiškio raj., Kazliškio sen., 
Kazliškėlio k., 2 kambarių butą, 2 
aukšte, be patogumų. Reikalingas 
remontas, 37.79 kv.m, mūriniame 
name. Keturių būtų pastate, 2 
aukštu. Yra sava laiptinė, malkinė. 
Keičiu ir į 1 kambario butą. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 699 79 748. 
Rokiškis
• Namą Klišių k., Rokiškio r. 
1 aukšto su mansarda. Namas 
pastatytas 1973 m. Pirmajame 
aukšte yra 3 kambariai. Antrajame 
aukšte – 2 kambariai. Mansarda 
neįrengta. Bendras namo plotas 
65,46 kv.m. Po dalimi namo yra 
rūsys. Namui priklauso 27,9 a. 
sklypas. Kaina 13900 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 

Rokiškis
• Vilties gatvėje, antrame aukšte, 
2 kambarių butą. Didelė virtuvė, 
butas labai šiltas, ne kampinis, 
sudėti plastikiniai langai. Reikia 
remonto. Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoju garažą Šatrijos 
gatvėje, prie buvusio DNB banko. 

Tel. 8 681 66 505. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę Rokiškio 
rajone. Gali būti pievos ir apleista, 
sutvarkome. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 606 97 729. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą. Esu dirbantis. Nuo 100 
iki 130 Eur. Tel. 8 685 74 802. 
Rokiškis
•  Dirbanti mergina išsinuomotų 
vieno kambario butą Rokiškyje, 
laukiu pasiūlymų.  
Tel. 8 668 63 618. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos tinkančios 
automobilių elektrikui (keltuvas, 
duobė, diagnostikos įranga).  
Tel. 8 611 17 092.  
Rokiškis
• Išnuomosiu butą Jaunystės 
gatvėje, 4 aukšte.  
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamasis 
namelis, 55 kv. m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. 
Apšiltintas, galima gyventi žiemą. 

Su baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti lauko 
duris su staktomis ir užraktu. Ačiū. 
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti staliuką 
su kėdutėmis, 3 metų amžiaus 
mergaitei. Dėkui.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti lentų 
tvartui, 3 vaikučių mamai ir kad 
nesušaltų gyvuliukai. Labai ačiū. 
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Automobilinę kėdutę Maxi-cosi. 
Būklė gera, skambinti.  
Tel. 8 621 24 460. Rokiškis
• Supamą arkliuką. Grojantis. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 

Rokiškis
• 2 vaikiškus, kombinezonus. 
Žieminiai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškyje, Respublikos g. rastas 
vokiečių aviganių veislės šuo. 
Ieškomi šuns šeimininkai.  
Tel. 8 623 89 151. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Vandens siurblį. Nenaudotas. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 615 92 729. 
Rokiškis
• Medelių sodinimo grąžtą, 
kabinamas prie traktoriaus. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 625 60 772. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Bėgimo takelį. Kaina 480 Eur. 
Tel. 8 615 47 409. Rokiškis
• Naujas, moteriškas pačiūžas. 37 
dydis . Tel. 8 601 15 237.  
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Rokiškis
• Pačiūžas, beveik nenaudotas. 
Dydis 34 -36 (dydis reguliuojamas). 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 405. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują, daugiafunkcinį 
įrenginį Metabo MT 18LTX (be 
akumuliatoriaus ir be krautuvo). 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 614 19 528. 
Rokiškis
• Spygliuočių, medines lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Reikalingi miškavežiai nuo 2-10 
kub. m. Kupiškio rajone, Alizavos 
apylinkėse, Rokiškio rajone ir 
Pandėlio apylinkėse.  
Tel. 8 607 74 431. Rokiškis
• Reikalingas meistras išgriauti 
sieną ir įdėti sąramą.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis

PERKA

• Ieškau namo Juodupėje iki 5000 
Eur. Tel. 8 608 98 270.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A4. Universalas, iš 
Vokietijos, 2008 m., 2 l, dyzelis, 
103 kW, juodas, šviesi oda, 
automobilis labai tvarkingas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Meriva iš Prancūzijos. 2009 
m., rida 174000, originali, lieti 
ratai, automobilis labai tvarkingas. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Renault Kangoo. Važiuojantis, be 
TA, 1,5 l, dyzelis. Kaina 550 Eur. 

Tel. 8 638 40 484. Rokiškis
• Aprilia sr 50. 2008 m., 50cc, 
TA iki 2021.07.01. Pakeista grupė 
prieš 200 km. Pridedu šalmą. 
Smulkūs defektai. Kaina derinama. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 621 24 460. 
Rokiškis
• Audi A4. 2007 m., 2 l., dyzelis, 
103 kW, 6 bėgiai, TA, juodas, 
sedanas. Tel. 8 648 88 355. 
Rokiškis
• Sniego motociklą Yamaha xl, 
vienatūris 500. Kaina 1990 Eur. 
Tel. 8 686 23 382. Rokiškis
• Geros būklės Ford Mondeo. 2002 
m., 2 l, 96 kW, geruoju varikliu, 
gera komplektacija, lieti ratai, 
universalas, sidabrinė spalva, TA 
ilgam. Kaina 780 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Audi A4. 2,7 l, TDI. Iš Vokietijos. 
Galiojanti vokiška TA, 2006 m., 
variklis dirba gražiai, važiuoklė 
tvarkinga, sankaba gera. Smulkūs 
kėbulo defektai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 2499 
Eur. Tel. 8 635 97 693.  
Rokiškis
• Keturratį. 2004 m., SMC RAM. 
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Mercedes-benz S320. Užsiveda, 
dirba, važiuoja gerai, beveik 
pilniausia komplektacija, R18 ratai, 
TA beveik 2 metams. Kaina 1550 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Audi A6. 2,7 l. Tvarkingas, 
prižiūrėtas automobilis, TA iki 2023 
m. Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 605 77 737. 
Panevėžys
• Audi A4. 2002 m., sedanas. 1.9 
l, 96 kW. Trauka gera, TA metams, 
s-line važiuoklė, slenksčiai, 
spoileris, lieti ratai, ką tik pakeisti 
tepalai, nauja sankaba, automobilis 
be trūkumų. Tel. 8 628 43 910. 
Rokiškis
• Audi A4. Techninė apžiūra 2 
metams. 2002 m., 3 l, benzinas, 
247000 km. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 624 27 689. Rokiškis
• Yamaha zets. 70cc dvižiedė 
grupė. Naujas starteris, Stock 
sankaba, 75 proc. su mažosiomis, 
baltomis spyruoklėmis ir balta 
didžiąja. Athena variatoriaus diržas, 
Malossi 4,5 svareliai. Nevirinta, 
nesulakstyta stock dūda ir daug 
daugiau privalumų. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 694 12 079. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Padangas. 225/50, R17, du vnt., 
m+s, 2017 m., 8 mm. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Turbinas. 1998 m., Volvo V40, 
Sharan, 1,9 l, 81 kW, Audi A4, 1,9 
l., 81 kW, Opel Astra, Zafira, 2 l, 74 
kW. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen ratus su 
padangomis. Geros būklės, M+S. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Padangas M+S 225/45, naujos, 

pirktos rudenį, ratlankiai lygus 
nevirinti, pagaminti Italijoje, Oz 
firmos, subalansuoti, paruošti 
naudojimui, galiu siusti per kurjerį. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 621 80 689. 
Anykščiai
• 2001 m., Rover 25 dalimis. 2 l, 
dyzelis, 74 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• R17, Volkswagen, 5/112, 
kaip naujus ratus su geromis 
padangomis. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Padangas. 205/60, R16, 205/55, 
R16, 195/65, R15. Yra ir po dvi. 7 
ir 8 mm, visos gerų firmų. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 685 12 062.  
Rokiškis
• R17, 5/112, Volkswagen 
ratlankius su geromis padangomis. 
Kaina 310 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Ratus. R16, 5/112, Audi 
,Volkswagen, 2018 m., 8 mm, 6 
mm, M+S. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81kW. 
Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 1999 m., 1.9 
l., TDI, juodas. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Ford Transit dalimis. 2004 m., 2 
l., dyzelis. Žemas, trumpas.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Ratlankius. R16, Volkswagen . 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• R18, Audi ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 
Originalūs. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Philips. Kineskopinis. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Veikiantį T-25, su kabina, be 
dokumentų. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 662 99 037. Rokiškis
• Savadarbę traktoriaus 
puspriekabę. 4.5 t, su dokumentais. 
Kita 5.8 t, dokumentai, 350 Eur. 
Tel. 8 687 53 853. Rokiškis
• Padangas T-40, priekinės. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• T-40 priekio tiltą. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 687 53 853. Rokiškis

• VW Golf dalimis. 2001 m., 1,9 
l., TDI, 81 kW. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 1,6 
l, benzinas. Tel. 8 608 91 941. 
Rokiškis
• 2003 m. Ford Galaxy. 1.9l., 
85kW. Dalimis. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Variklius. 1.9 l, 81 kW, 66 kW. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Padangas. 205/60, R16, 225/50, 
R17, Nokian, 7 mm, 2017 m. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Ford C-max dalimis. 2006 m., 1,6 
l, dyzelinas, 80 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 m., 2,2 
l, dyzelinas. 92 kW.  
Tel. 8 625 57 857.  
Rokiškis

Kas dešimtas rūkantysis 
rūko nelegalias cigaretes

Kas dešimtas rūkantis asmuo 
Lietuvoje rūko nelegalias cigare-
tes, kas ketvirtas teigia tame ne-
matantis nieko blogo, rodo Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) mokslininkų tyrimas.

Tyrėjai nustatė, kad 10,7 proc. 
iš viso Lietuvoje surūkytų cigarečių 
buvo nelegalios. Paskutinio įsigyto 
cigarečių pakelio apžiūros duomeni-
mis, 9,7 proc. cigarečių pakelių buvo 
nelegalūs.

Anot LSMU pranešimo, nelega-
lius tabako gaminius nuolatos perka 
vyresni nei 45 metų gyventojai, o 
daugiausiai nelegalių cigarečių su-
rūko vyresnio amžiaus vyrai, mažiau 
išsilavinę, gaunantys mažesnes pa-
jamas, intensyviau rūkantys miestų 
ir kaimų gyventojai.38,5 proc. ap-
klaustų rūkančiųjų nelegalių tabako 
gaminių įsigijimą ir vartojimą verti-
no neigiamai, tačiau teigė suprantan-
tys, kodėl žmonės taip elgiasi.

Tuščių cigarečių pakelių tyri-
mas parodė, kad net 31,5 proc. rastų 
pakelių buvo apskaityti ir skirti ne 

Lietuvos rinkai. Daugiausiai jų rasta 
Panevėžio ir Vilniaus apskrityse, ma-
žiausiai – Tauragės, Telšių ir Klaipė-
dos apskrityse. 

Didžioji dalis (81,8 proc.) pakelių 
priklausė Baltarusijos miesto Gardi-
no tabako fabrike „Neman“ gamina-
miems „Premier“, „Minsk“, „Fest“ ir 
NZ prekių ženklams.

LSMU pabrėžia, kad šis tyrimas 
yra pirmais Lietuvoje neapskaityto 
tabako gaminių vartojimo vertini-
mas, nefinansuotas tabako gaminto-
jų. Tačiau, anot universiteto, neaps-
kaitytų tabako gaminių dalis rinkoje 
gali būti įvertinta tik apytiksliai.

Tyrimas atliktas 2019-ųjų rugpjū-
čio-rugsėjo mėnesiais, jo metu tyrėjai 
apklausė virš tūkstančio rūkančių as-
menų. Apklausos metu respondentų 
buvo prašyta parodyti paskutinį įsi-
gytą cigarečių pakelį ar bent jau jį 
apibūdint

Tuščių cigarečių pakelių tyrimo 
metu buvo ištirta beveik 6 tūkst. 
pakelių, kurie surinkti 30 Lietuvos 
miestų ir 35 miesteliuose.

BNS inform.
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Sausio 26-oji, 
antradienis, 

5 savaitė
Iki Naujųjų liko 339 dienos

Tarptautinė muitinių / muitininkų 
diena

Saulė teka 8.21 val., 
leidžiasi 16.42 val. 

Dienos ilgumas 8.21 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Daugis, Eigilė, Justas, Rimantas.

Rytoj: Aventinas, Ilona, Jogunda, 
Jogundas, Jogvilas, Jogvilė, 
Mainotas, Mainotė, Natalis, 

Vytenis..
Poryt: Gedautas, Leonida, 

Leonidas, Leonidė, Manfredas, 
Nijolė, Sambangas, Sambartas, 

Sambartė.

Dienos citata
„Apdovanojimas už gerą darbą 

- pats jo atlikimas“ 
(R. V. Emersonas).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1500 m. ispanų keliautojas 
Visentė Janesas Pinsonas at-
rado Braziliją.

1875 m. Džordžas F. Gry-
nas iš Kalamazu (užpatenta-
vo jo paties išrastą elektrinį 
dantų grąžtą.

1905 m. Pietų Afrikoje, 
netoli Pretorijos, rastas di-
džiausias pasaulyje deiman-
tas - tai 3 tūkst. 106 karatų 
dydžio Kulinanas.

1924 m. per antrąjį SSRS 
Tarybų suvažiavimą nu-
spręsta išsaugoti Lenino, 
kuris mirė sausio 21 die-
ną, kūną. Taip pat priimtas 
sprendimas Petrogradą pa-
vadinti Leningradu.

1994 m. Rumunija tapo 
pirmąja buvusio Varšuvos 
pakto valstybe, pasirašiusia 
NATO programą „Partnerys-
tė taikos labui“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1797 m. Rusija, Prūsija ir Aus-
trija pasirašė Peterburgo ketvir-
tąją konvenciją, kuria panaikino 
paskutinius Žečpospolitos vals-
tybingumo likučius. Rusijai ati-
teko Vilnius, Austrijai - Krokuva, 
Prūsijai - Varšuva.

1926 m. Kaune kapitonas 
Vladas Morkus atliko pirmąjį 
Lietuvos istorijoje šuolį para-
šiutu.

Post 
scriptum

Savam krašte ir tvoros žydi.

Naminiai švediški mėsos kukuliukai
Ingredientai: 
• 400 g maltos mėsos
•n edidelis, sutarkuotas (arba 
sumaltas, jei mėsą malsite pa-
tys) svogūnas
• kiaušinis
• 4 valg. š. maltų džiūvėsių
 •1 valg. š. susmulkintų (gali 
būti šaldyti), plius dar šiek tiek 
patiekimui krapų
• 2 valg. š. aliejaus kepimui
• 1 valg. š. sviesto
• 2 valg. š. miltų
•300 ml gali prireikti ir 400 ml; 
vištienos arba jautienos sulti-
nio
• 50 ml baltojo vyno. Nebūti-
na, bet jei turit – labai page-
rins padažo skonį
• 1 valg. š. grietinės arba šla-
kelis grietinėlės (nebūtina, 
bet labai skanu)
• 0,5 arbat. š.  druskos 
• pagal skonį juodųjų pipirų

Gaminimas:
Skaniausi kukuliukai bus, jei perpus sumaišysite kiaulieną ir jautieną arba veršieną. 
Kuo riebesnė bus kiauliena, tuo skanesni bus kukuliukai. Galite naudoti žvėrieną arba 
vien jautieną, tačiau tada į masę įmaišykite dar šaukštą aliejaus. Dideliame dubenyje 
sumaišykite mėsą su tarkuotu svogūnu, kiaušiniu, džiūvėsiais, krapais, paskaninkite 
druska ir pipirais. Šlapiomis rankomis suformuokite graikiško riešuto dydžio kuku-
liukus. Gilesnėje keptuvėje įkaitinkite aliejų. Sudėkite kukuliukus ir kepinkite juos iš 
visų pusių vartydami, ant nedidelės ugnies, kol kukuliukai visiškai iškeps (gali pri-
reikti kepti dviem porcijoms, tuomet iškeptus kukuliukus atidėkite į šalį ir laikykite 
šiltai). Kukuliukai turėtų kepti apie 8-10 minučių, juos dažnai vartant, tačiau geriausia 
perpjaukite vieną pusiau ir įsitikinkite, kad mėsa iškepusi. Išimkite iškepusius kuku-
liukus iš keptuvės, o į ją įdėkite šaukštą sviesto. Kai sviestas ištirps, suberkite miltus ir 
maišydami kepinkite apie minutę. Jei padažui naudosite vyną, įpilkite jo apie ⅓ stikli-
nės, visąlaik maišydami, kad nesusidarytų gumulai. Supilkite sultinį toliau maišydami. 
Sultinio pilkite tiek, kokio tirštumo norisi padažo. Paragaukite padažą, pagardinkite jį 
druska ir pipirais (jei norite, įpilkite šaukštą sojos padažo, taip padažas bus sodresnio 
skonio ir spalvos). Suberkite atgal į keptuvę iškeptus kukuliukus, ir dar pašildykite 
viską, maišydami, padengdami kiekvieną kukuliuką padažu. Pabaigoje galite pagar-
dinti grietine arba grietinėle. Patiekite pabarstę krapais, su bulvėmis (arba bulvių 
koše), bruknių uogiene ir raugintais agurkais.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 26 d. Naktį -1

Dieną 2
Š,  
4-9 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 27 d. Naktį 0
Dieną 1

V,
1-5 m/s

Plikledis. 

Sausio 28 d. Naktį -2
Dieną -1

V, 
3-8 m/s

Orų prognozė sausio 26-28 d.

2020 metais konfiskuotas 
rekordiškai mažas padirbtų 
euro banknotų skaičius

Europos Centrinio Ban-
ko (ECB) duomenys rodo, 
kad 2020 metais buvo kon-
fiskuotas rekordiškai mažas 
padirbtų euro banknotų 
skaičius, o dažniausiai buvo 
klastojami 20 ir 50 eurų no-
minalo banknotai. 

Pasak ECB, pernai iš apy-
vartos buvo išimta apie 460 
000 padirbtų euro banknotų 
– 18 proc. mažiau nei 2019-ai-
siais. 

ECB teigimu, „tikimybė 
gauti suklastotą banknotą yra 
labai maža“, nes tokių ban-
knotų skaičius rekordiškai su-
mažėjo.

2020 metais vienam mili-
jonui tikrų banknotų teko apie 
17 padirbtų banknotų, tuo tar-
pu apyvartoje buvo daugiau 
nei 25 mlrd. euro banknotų. 

Padirbtų banknotų skaičius 
smarkiai sumažėjo lyginant 
su 2009 metais, kuomet mili-

jonui tikrų banknotų teko 64 
padirbtų. 

20 ir 50 eurų kupiūrų ban-
knotai ir vėl buvo dažniausiai 
padirbinėjami banknotai, ku-
rie kartu sudarė apie du treč-
dalius visų padirbtų banknotų, 
pažymėjo bankas.

Pastaraisiais metais ECB 
palaipsniui tobulino apsaugi-
nius euro banknotų požymius, 
o 2019 metais buvo atnaujinti 
ir 100 bei 200 eurų nominalų 
banknotai. 

Maždaug 1,2 proc. 2020 
metais konfiskuotų padirbtų 
banknotų buvo 500 eurų ku-
piūros, kurių euro zona ne-
beleidžia, tačiau jie vis tiek 
laikomi teisėta mokėjimo 
priemone. 

Šio nominalo banknotai 
buvo pašalinti iš apyvartos dėl 
to, kad jie buvo intensyviai 
naudojamas organizuoto nusi-
kalstamumo atstovų.

BNS inform.

Šiemet gali padaugėti bankrotų
Pasibaigus valstybės pagalbai 

Lietuvoje šiemet ir kitąmet gali 
daugėti įmonių bankrotų, sako Lie-
tuvos banko (LB) vadovas. Pasak 
Vito Vasiliausko, europiniu mastu 
jau vyksta diskusijos, kaip spręsti 
blogų paskolų problemą, o išeitis 
galėtų būti speciali bendrovė. 

Jo teigimu, „normaliais“ laikais 
bankrotų skaičius būna pastovus, ta-
čiau pernai jis sumažėjo.

„Kas neramina, tai kritęs ban-
krotų skaičius. Gali atrodyti keistai, 
ko čia neramina tas kritęs bankrotų 
skaičius, bet tiesiog pernai bankro-
tų Lietuvoje buvo kažkur 50 proc. 
mažiau“, – penktadienį žurnalistams 
sakė V. Vasiliauskas. 

„Tai aš sau darau išvadą, kad mes 
galime tikėtis šiais ir kitais metais 
– ypač tada, kai pasibaigs valstybės 
pagalbos priemonės, kada daugiau 
mažiau visos politikos grįš į tą nor-
malią skrydžio trajektoriją – galime 
tikėtis bankrotų suintensyvėjimo“, – 
argumentavo jis. 

Pasak centrinio banko vadovo, 

nors ir galima tikėtis blogų pasko-
lų augimo, vis dėlto jis nebus toks, 
kokio būta prieš dešimtmetį. Bankų 
sistema atrodo atspari ir bankai ga-
lėtų „pakelti pakankamai nemenkus 
blogų paskolų portfelius“. 

„Tikrai galime tikėtis blogų pa-
skolų padidėjimo, bet kalbant apie 
mastus, sakyčiau, galėtume kalbėti 
apie procentinius punktus, bet ne 
apie dešimtis procentinių punktų. 
O kalbant apie bankų balansus ir jų 
kapitalo buferius, tai tikrai čia mes 
nematome kažkokių finansinio sta-
bilumo problemų“, – sakė V. Vasi-
liauskas. 

Anot jo, europiniu mastu visose 
valstybėse yra panaši situacija su 
blogų paskolų rizika ir tuo vertėtų 
susirūpinti kuriant, pavyzdžiui, spe-
cialią bendrovę. 

„Todėl diskusijose eurosistemo-
je mes visą laiką pasisakome už tai, 
kad europiniu mastu būtina spręsti 
šį klausimą ir pirmiausia būtų gerai 
turėti instrumentus, pavyzdžiui, ko-
kią nors turto valdymo bendrovę pa-
neuropiniu mastu, į kurią galėtų būti 

„parkuojamos“ viso bankinio sekto-
riaus blogos paskolos. Kuo greičiau 
bus tie paneuropiniai sprendimai, tuo 
bus paprasčiau“, – kalbėjo V. Vasi-
liauskas. 

„Kontūrai daugiau mažiau yra. 
Klausimas, kaip valstybėms pavyks 
susitarti“, – reziumavo centrinio ban-
ko vadovas. 

Duomenų analitikos bendrovė 
„Scorify“, šį mėnesį paskelbusi 2020 
metų įmonių apžvalgą, teigė, suma-
žėjo aukščiausios rizikos įmonių ir 
tai sietina su valstybės parama, įskai-
tant galimybę atidėti mokesčius.

Todėl, pasak „Scorify“ vadovo 
Žilvino Mileriaus, kol valstybė teiks 
paramą, bus „iškreiptas verslo vaiz-
das, o turint galvoje apskritai pernai 
beveik išnykusį bankrotų reiškinį, 
dalis įmonių ir toliau gyvuos tik dėl 
valstybės pagalbos“.  Pasak bendro-
vės, bankrutuojančių, likviduojamų 
ar restruktūrizuojamų įmonių pernai 
buvo 30 proc. mažiau nei 2019 me-
tais, tačiau naujų įmonių 2019 metais 
įkurta 6 proc. daugiau.

BNS inform.

Rio de Žaneiro meras: 2021 
metų karnavalas atšaukiamas

Brazilijos Rio de Žanei-
ro miesto meras Eduardo 
Paesas pranešė, kad dėl 
COVID-19 pandemijos 
nuspręsta šiemet nerengti 
garsiojo Užgavėnių karna-
valo.

„Niekada neslėpiau savo 
aistros karnavalui ir suvokiu 
ekonominę šio kultūrinio 
renginio svarbą mūsų mies-
tui. Tačiau šiandien man at-
rodo beprotiška tai, kad ga-
lėsime organizuoti karnavalą 
liepą“, – socialiniame tinkle 
„Twitter“ parašė jis.

2020 metų rugsėjį Ne-
priklausomos Rio de Žanei-
ro sambo mokyklų lygos, 
atsakingos už karnavalo 
organizavimą, vadovybė 
nusprendė, kad ši šventė, 
tradiciškai rengiama vasa-
rį prieš katalikų Gavėnios 
pradžią, 2021-aisiais įprastu 
metu neįvyks. Tuomet ne-

buvo atmesta galimybė kar-
navalą surengti vėliau, bet 
dabar nuspręsta tos minties 
atsisakyti.

Padėtį dar labiau kompli-
kuoja tai, kad visoms sam-
bos mokykloms, išskyrus 
„Primeira de Mangueira“, 
dėl pandemijos trūksta lėšų 
pasirodymams parengti.

Rio de Žaneiro karnava-
lo nugalėtojos titulas pernai 
atiteko garsiai sambos mo-
kyklai „Unidos do Viradou-
ro“.

Statistikos portalas 
„Worldometers“ nurodo, 
kad Brazilija patenka į treje-
tą šalių, kuriose epidemiolo-
ginė padėtis blogiausia. Nuo 
pandemijos pradžios šalyje 
išaiškinta 8,7 mln. korona-
viruso atvejų, 214,2 tūkst. 
COVID-19 sirgusių žmonių 
mirė, pasveiko beveik 7,6 
milijono.

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 naujo va-
dovo su naujais 
reikalavimais. Pri-

siderinkite prie jų. Nuo to pri-
klausys tolesnė karjera. Neiš-
laidaukite, ypač pramogoms. 
Sekmadienį bus naudinga 
pirkti ūkiui skirtus daiktus. 
Skraidysite padebesiuose, 
pervertinsite savo sugebėji-
mus.  O jei nepasiseks, susi-
krimsite labiau, nei vertėtų. 
Daiktus vertinkite realistiš-
kai, kliaukitės tik savo jėgo-
mis, tuomet neteks nusivilti. 
Savaitgalį daugiau dėmesio 
skirkite šeimai, artimiesiems, 
jie seniai to laukė. Meilės 
fronte atmosfera priklausys 
tik nuo jūsų pastangų. Skirki-
te laiko mylimajam, apgaub-
kite jį dėmesiu ir rūpesčiu.

J AUTIS. Ga-
lite įsivelti į inte-
resų konfliktą. Jei 
taip nutiktų, sieki-

te kompromiso.Trečiadienis 
ir penktadienis palankūs do-
kumentams, susijusiems su 
sutartimis, į ateitį nukreiptais 
projektais rengti bei pasirašy-
ti. Apskritai, gresia nemalo-
numai iš viršaus. Pavyzdžiui, 
vadovybei gali netikti jūsų 
darbo tempai. Kadangi pre-
tenzijos greičiausiai bus pa-
grįstos, derėtų į jas atsižvelg-
ti. Ar bent jau pabandykite 
apsimesti, kad priekaištus įsi-
dėmėjote ir netgi truputį gai-
litės. Trečiadienį, tikėtina, 
sulauksite informacijos, kuri 
gali nulemti ateities planus. 
Atsiras slaptas gerbėjas.

D V Y N I A I . 
Galite tikėtis įdo-
mių verslo pasiū-
lymų ir nedidelių 

įplaukų. O jei verčiatės kūry-
ba, tuomet ir solidesnių lėšų. 
Darbe stenkitės likti ramiu ir 
racionaliu, nepraraskite savi-
tvardos dėl smulkmenų. Bet 
ir neleiskite aplinkiniams 
lipti jums ant galvos. Apskri-
tai, dabar ramus ir palankus 
metas. Mylimas žmogus ne 
tik pažadės įgyvendinti jūsų 
norus, bet ir ims tai daryti. Ir 
pats meilės fronte jusite rims-
tančias audras ir įsivyraujan-
čią harmoniją. Nes išrinktasis 
įrodė, kad išties jus myli.

VĖŽYS. Spręs-
dami finansines 
problemas, pir-
miausia įsitikin-

kite, kad nuo jūsų skvarbaus 
žvilgsnio nepaslėpta jokia 
detalė.  Ketvirtadienį galite 
sulaukti įplaukų, tačiau net ir 
jas gavę neišlaidaukite, nepir-
kite brangių, prabangai skirtų 
daiktų. Tramdykite savo am-
bicijas. Jos šiuo metu nereika-
lingos, o karjeros laiptais kop-
ti padės tik atkaklus darbas. 
Nepuoselėkite iliuzijų, ne-
būkite sentimentalūs. Tvirtai 
stovėkite ant žemės. Trečia-
dienį sulauksite įdomių verslo 
pasiūlymų. Sekmadienį pats 

Astrologinė prognozė savaitei 
laikas pailsėti gamtoje. Mei-
lės fronte būkite nuoširdūs, 
nes tik taip partneris galės 
jus geriau suprasti. Dalinkitės 
bendros ateities planais. 

LIŪTAS. Jūsų 
darbštumas ir atsa-
kingumas bus įver-
tinti. Galbūt atsiras 

papildomas pajamų šaltinis, 
leisiantis patenkinti ne tik šios 
dienos poreikius, bet ir įgy-
vendinti kelis seniai pamirštus 
norus. Laukia kūrybinis paki-
limas. Be vargo išgliaudysite 
sunkiausias užduotis, kurioms 
spręsti anksčiau be naudos gai-
šote laiką. Svarbu nepaleisti iš 
rankų iniciatyvos. Trečiadie-
nį ir ketvirtadienį numatomas 
atvirų pokalbių laikas. Sa-
vaitgalį pasimėgaukite tyla ir 
ramybe. Be to, šeštadienį pri-
siminkite draugus: paskambin-
kite jiems ar parašykite. Meiles 
fronte nauji vėjai. Galite leisti 
sau lengvą flirtą, bet nepames-
kite galvos. Mat naujasis ger-
bėjas gali santykiuose ieškoti 
tik naudos. 

M E R G E L Ė . 
Finansinė padėtis 
stabili, bet išlai-
dauti negalite sau 

leisti. Antraip prireiks klimp-
ti į skolas. O skolintis dabar 
labai nepalankus metas. Šią 
savaitę venkite pagundų ir 
provokacijų. Laikykitės savo 
taisyklių, principų ir planų, 
nekeiskite nuomonės kelis 
kartus per dieną. Antradienį 
sekite, ką kalbate, antraip pri-
sidarysite problemų. Ketvirta-
dienį užgrius didžiulis darbų 
kiekis, pats nesusitvarkysite, 
prašykite aplinkinių pagalbos. 
Pajusite romantikos antplūdį. 
Džiaugsitės net tomis smul-
kmenomis, į kurias paprastai 
nekreipdavote dėmesio. Tre-
čiadienį ir penktadienį, jei 
esate vienišius, vertėtų pagal-
voti apie naujas pažintis.

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitės 
pradžioje neskubė-
kite tvirtinti susi-

tarimų, tvarkyti svarbių doku-
mentų. Greičiausiai juose bus 
klaidų ir verslo partneriai bus 
tik dėkingi, jei jas nurodysite. 
Savaitės viduryje galbūt bus 
šiokių tokių įplaukų. Šeštadie-
nį parduotuves apeikite dide-
liu ratu. Apskritai, ši savaitė 
rami ir lengvai prognozuoja-
ma. Vietoj įprastinio karjeros 
siekio galvosite, kaip geriau 
išnaudoti laiką asmeniniam 
tobulėjimui, ilgėsitės laisvės, 
norėsite pasijusti laisvu kūrė-
ju. Nepulkite į kraštutinumus, 
neapleiskite svarbiausių rei-
kalų, nenutolkite ilgam nuo 
darbų. Mat ši savaitė profesi-
ne prasme labai sėkminga, jei 
pasistengsite, lengvai išspręsi-
te iki tol neišsprendžiamomis 
laikytas problemas. 

S K O R P I O -
NAS. Antradie-
nis – visapusiškai 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
IZOTAS LOKCIONKINAS 1939-12-24 – 2021-01-18
Kamajų seniūnija:
EIMUTIS BARZDONIS 1951-10-18 – 2021-01-18
Juodupės seniūnija:
BRONIUS PRANAS DAPKUS 1942-12-24 - 2021-01-19
VALĖ TRAČIOKIENĖ 1952-05-22 - 2021-01-17

palankus laikas. Jums sekasi, 
tą liudija projektų, pasiūlymų 
gausa. Laukite didelių finansi-
nių įplaukų, kurios padės įgy-
vendinti norus. Visgi, siekiant 
geresnių rezultatų, teks būti iš-
radingiems: seni geri metodai 
ne visuomet duos pageidauja-
mų rezultatų. Vertėtų peržiū-
rėti kai kuriuos įsitikinimus. 
Įsiklausykite į artimų žmonių 
nuomones ir patarimus: jie 
linki gero. Išsispręs supainioti 
šeimyniniai reikalai. Meilė – 
vertybė, ir už ją reikia kovoti.  
Savaitės pabaigoje galite tikė-
tis paaukštinimo. 

Š A U L Y S . 
Spręsdami materi-
alines problemas, 
kliaukitės tik sa-

vimi. Antradienis palankus 
pirkti. Antrąją savaitės pusę 
numatomas naujas pajamų 
šaltinis.  Pirmojoje savaitės 
pusėje tikėtinos geros naujie-
nos, o viduryje darbe numa-
tomas pareigų perskirstymas. 
Tikiėtina, kad įgausite dau-
giau veiksmų laisvės. Savaitė 
sėkminga ir darbe, ir namuose. 
Šeima ras kuo jus nudžiuginti. 
Jei tik išvengsite nuoskaudų 
ir pavydo. Apskritai, mei-
lės fronte savaitės pradžioje 
aplink tvyros romantika, o pa-
baiga –  numatoma sudėtinga, 
kupina staigmenų, iš kurių ne 
visos bus malonios. 

OŽIARAGIS. 
Nebijokite neti-
kėtų pokyčių dar-
be. Jie bus jums 

labai naudingi. Netikėtai 
įsinorėsite atnaujinti mobi-
lųjį telefoną ar įsigyti naują 
kompiuterį. Pirkite internetu 
– tam palankus metas. Sva-
jokite, ir nenustebkite, kad 
svajones pavyks realizuoti. 
Namų reikalų neužsikraukite 
sau ant galvos, ieškokite pa-
galbininkų. Savaitgalį tiesiog 
ilsėkitės: skaitykite knygas, 
žiūrėkite filmus. Meilės fronte 
kažkodėl pasidarys nuobodu 
ir knietės paieškoti nuotykių. 
Kaip sakoma, ant savo galvos. 
Nekrėskite kvailysčių.

VA N D E N I S . 
Nei didelių pasieki-
mų, nei didelių pro-
blemų. Savaitgalį 

gali tekti padirbėti. Grandiozi-
nius planus sumažinkite iki re-
alių. Bendravimą su vadovybe 
ribokite, mat šmaikštus jūsų 
liežuvis gali pridaryti nemenkų 
bėdų. Meilės srityje teks prisi-
minti senus konfliktus. 

ŽUVYS. Vie-
ni nemalonumai: 
su bendradarbiais, 
vadovu ir net kre-

ditoriais. Tai grės jūsų finan-
siniam stabilumui. Geriausia 
ieškoti kompromisų, tik pasi-
senkite apginti bent dalį savo 
interesų. Ketvirtadienį jūsų 
neramią kasdienybę sudrums 
malonus nuotykis. Nepiktnau-
džiaukite tuo: rizikuojate ne-
pastebėti svarbių dalykų. 

Dėl Anfisos Fitingovos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. 

Laisvės g. 5b namo
 2-osios laiptinės kaimynai

Žodžiai nepaguos, nenuramins, 
gal tik tyliai primins, kad esame kartu

liūdesio valandą, mirus Reginai Šaltienei. 
Nuoširdžiai užjaučiame vyrą, 

sūnų ir artimuosius.
Taikos g. 1A namo

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

Keliautojai dar nepanaudojo 
2,9 mln. eurų vertės kelionių kuponų

Ekonomikos ir inovacijų mi-
nisterijai neketinant keisti spe-
cialiųjų kelionių kuponų dalybų 
tvarkos, verslas pripažįsta, kad 
tai yra patraukli priemonė, bet 
nelinksta atskleisti, kiek keliau-
tojų juos įsigijo ar jau panaudojo.  

„Kelionių kuponai išlieka ir jų 
naudojimo tvarka lieka ta pati, kaip 
ir anksčiau“, – nurodė ministerija.   

Pasak Lietuvos turizmo rūmų ir 
„Estravel“ kelionių centro Vilniuje 
vadovės Žydrės Gavelienės, pusė 
nuo pavasario į įsigytas keliones 
dėl koronaviruso negalėjusių išvykti 
žmonių vietoje pinigų grąžinimo iš 
kelionių organizatorių sutiko gauti 
kelionių kuponus.

„Didžioji dalis tų, kurie paėmė 
kuponus jau keliavo, kiti laukia ge-
resnio laiko, palankesnės kovidinės 
situacijos , todėl nukėlė keliones į 
2021-ųjų vasarą, nes keliones daž-
niausiai numatomos vasarą. Tai daž-
niausiai šeimos su vaikais“, – BNS 
sakė Ž. Gavelienė.  

Anot jos, koronavirusui paraly-
žiavus turizmo sektorių, įsipareigo-
jimų turistams buvo už maždaug 10 
mln. eurų.

Kelionių organizatorių priežiūra 
užsiimančios Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) 
atstovė Natalija Jarmulkovič BNS 
nurodė, kad kol kas nei vieno var-
totojo skundo, susijusio su kelionių 

kuponais, negauta. 
„VVTAT renka duomenis tik 

apie nepanaudotus kelionių kuponus 
ir tarnybos duomenimis, pagal 2020 
metų trečiojo ketvirčio kelionių orga-
nizatorių ataskaitų duomenis, turis-
tams išrašytų ir dar nepanaudotų ku-
ponų buvo 9 tūkst. už 2,9 mln. eurų“, 
– informavo N. Jarmulkovič. 

Pasak jos, pernai per antrą ir tre-
čią ketvirčius kuponus pasiūlė apie 
30 kelionių organizatorių. Daugiau-
sia kelionių kuponų išdalino didieji 
kelionių organizatoriai „Tez tour“ ir 
„Novaturas“.  

„Tez tour“ viešųjų ryšių ir rinko-
daros skyriaus vadovė Inga Aukštuo-
lytė įsitikinusi, kad kelionių kuponai 
klientams yra patraukli priemonė. 

„Keliautojai noriai ją renkasi, bet 
didžioji dalis kelionių planus nuke-
lia vėlesniam laikui“, – BNS sakė I. 
Aukštuolytė. Pasak jos, apie 70 proc. 
„Tez Tour“ keliautojų, kurių kelionės 
dėl koronaviruso buvo atšauktos, 
pasirinko vieną iš siūlomų kelionės 
keitimo alternatyvų.  „Galutinių skai-
čių dar negalime įvardinti, nes dalis 
keliautojų nėra priėmę sprendimų, 
vertina situaciją, laukia kiek aiškes-
nio ateities matymo. Taip pat dėl 
blogėjančios epidemiologinės situa-
cijos visame pasaulyje, kelionės at-
šaukiamos vis tolimesnėms datoms. 
Realesnį vaizdą matysime vėliau, 
kai baigsis apribojimai“, – kalbėjo I. 
Aukštuolytė.

„Novaturo“ komunikacijos va-
dovė Dovilė Zapkutė BNS nurodė, 
kad didžioji dalis keliautojų, atidėjo 
savo atostogų planus vėlesniam lai-
kui, o kelionių kuponų buvo įsigyta 
už 1,4 mln. eurų. Pasak jos, įmonė 
jau pradeda atnaujinti skrydžius iš 
visų Baltijos šalių į Tenerifės kuror-
tus, o keliautojai iš Estijos gali pla-
nuoti atostogas ir Egipto kurortuose.

„Jei epidemiologinė situacija 
bei sąlygos leis, įpusėjus pavasariui, 
keliautojams planuojame pasiūlyti 
populiarių atostogų krypčių kuror-
tuose. Tai leidžia daryti prielaidą, 
kad artėjant šiltajam metų sezonui, 
žmonės, pasirinkę kelionių kupo-
nus, galės išvykti atostogų ten, kur 
ir planavo“, – teigė D. Zapkutė.

Ž. Gavelienės teigimu, kelionių 
organizatoriai keliautojams už neį-
vykusias jų keliones kol kas iš viso 
yra grąžinę 2,8 mln. eurų, dar reikia 
grąžinti 3 mln. eurų. 

Kelionių kuponai įtvirtinti per-
nai pavasarį Seimo priimtomis Tu-
rizmo įstatymo pataisomis, kurios 
kelionių organizatoriams leidžia už 
dėl karantino atšauktą kelionę klien-
tams siūlyti ne pinigų sugrąžinimą, 
o kuponą.   Valstybinės vartotojų tei-
sių apsaugos tarnybos duomenimis, 
dabar Lietuvoje veikia 241 kelionių 
organizatorius, iš jų 93 – išvyksta-
mojo, 49 – vietinio, 99 – atvyksta-
mojo turizmo.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

***
– Zigmai, ar mano 

užpakalis su šitais džinsais 
neatrodo, kaip daržinė?

– Nea, mūsų daržinė ne 
mėlyna.

***
– Koks skirtumas 

tarp paprasto žmogaus ir 
Supermeno?

– Paprastas žmogus 
apatines kelnaites vilki po 
kelnėmis, o Supermenas – ant 
jų.

***
Skelbimas laikraštyje: 

„Parduodu šunį. Ėda viską. 
Mėgsta vaikus.“

***
Žinutė naktinėje TV 

programoje: „Keičiu vieną 
40-metę į dvi 20-metes. 
Skirtinguose rajonuose.“

***
– Ko negalima padaryti 

kosmose?
 – Pasikarti...
***
Džiunglėse rastas 

evoliucionavęs chameleonas 
- 65000 spalvų ir polifoninės 

melodijos.
***
„Aš nesu visiškas idiotas.. 

kai kurių dalių trūksta.“
***
Švari sąžinė – pirmas 

sklerozės požymis.
***
– Ką iš tikrųjų reiškia 

Lenino žodžiai „mokytis, 
mokytis ir dar karta mokytis“?

– Tai reiškia egzamino 
laikymą ir du jo perlaikymus...

***
Politiniai skandalai kyla 

ne dėl to, kad kažkas kažką 
pavogė, o dėl to, kad kažkas 
pavogė daugiau.

***
Virtualios pažintys visada 

turi dvi stadijas: iki nuotraukos 
ir po...

***
Ir vilkai sotūs, ir avys 

sveikos, ir piemeniui amžina 
atilsį.

***
Jeigu vyras dovanoja 

gėlių be priežasties – reiškia, 
priežastis vis dėlto yra...

***
– Kaip aš galėčiau 

išmaitinti savo šeimą, jei 
mums gimė penktas vaikas?

–  Įpilkite dar vieną 
puoduką vandens į sriubą.

***
Veltiniai – tai smarkiai 

panešiotos, sukietėjusios ir 
pražilusios vyriškos kojinės.

***
Išbandžiau daug indų 

plovimo priemonių, tačiau 
man geriausia mama.

***
Pasakyk žmogui, kad 

danguje 98644849268 
žvaigždės ir jis patikės. O 
parašyk „Atsargiai dažyta“ -jis 
patikrins.

***
Jei suradot savo svajonių 

moterį, su kitomis svajonėmis 
galit atsisveikint.

***
Kodėl vyrui reikia žmonos? 

Ne viską gi galima suverst 
vyriausybei.

***
– Kas sunkiausia bokse?
– Rankiot savo dantis, 

apsimovus pirštinėm.
***
Skelbimas: „Norintiems 

studijuoti anglų kalbą 
pas patyrusį dėstytoją, už 

Jei lokiai apie visą žmoniją 
spręstų pagal sutiktus turistus, 
jie būtų šventai įsitikinę, kad 
žmonės gyvena medžiuose.

***
Lėktuvas. Staiga atsidaro 

pilotų kabinos durys ir 
pasirodo du lakūnai su 
kuprinėmis ant pečių. 
Bėgdami jie ramina keleivius:

– Nekelkite panikos. Mes 
šokame pasikviesti pagalbos.

***
Kalbasi du draugai:
– Ta mano žmona - tikra 

bambeklė.
– Kodėl?
– Vis priekaištauja ir 

priekaištauja, kad per vėlai 
namo grįžtu.

– Tai tu grįžk anksčiau.
– Beviltiška: vakar šeštą ryto 

grįžau, vis tiek buvo per vėlu...
***
Sūnus pasakoja tėvui - 

suvalkiečiui:
– Aš šiandien susapnavau 

sapną, kuriame tu man 
nupirkai šokoladuką.

– O jei gerai elgsies, tai tau 
prisisapnuos, kad nupirkau tau 

didelį šokoladą.
***
Į policiją ateina vyrukas ir 

sako:
– Noriu pasimatyti su tuo 

vagimi, kuris vakar apvogė 
mano butą.

– Kam jums tai? – klausia 
pareigūnas. - Bus teismas, ten 
ir pasimatysite!

– Matote, - sako vyrukas, 
– aš norėčiau atsiimti 
pareiškimą dėl vagystės, jei jis 
man papasakos, kaip sugebėjo 
naktį įlįsti į miegamąjį ir 
nepažadinti mano žmonos.

***
Vyras: 
– Tu niekad nerastum antro 

tokio, kaip aš!
Žmona: „
– O kas tau sakė, kad aš 

norėčiau tokio antro?
***
Šliaužia du girti bėgiais:
Vienas: 
– Po galais, kiek čia tų 

laiptų???
Antras: 
– Blogiausia, kad turėklai 

taip žemai.

priimtiną kainą užleisiu vietą 8 
b klasėje“.

***
Ei, europiečiai! Jūs ten 

atsargiau elkitės su savo 
kledarais! Juk mums dar su 
jais teks ne vienus metelius 
važinėti!

***
– Deja, niekuo negaliu 

jums padėti, – liūdnai atsiduso 
privačios odontologijos 
klinikos gydytojas, žiūrėdamas 
į visiškai sveikus paciento 
dantis.

***
Skelbimas: „Pamečiau 

lagaminą su pinigais. 
Grąžinkite bent jau pinigus...“

***
Černobylyje, kad veltui žemė 

nedirvonuotų, pasodino tabaką, 
iš kurio padarė cigaretes, o ant 
pakuotės parašė: „Sveikatos 
apsaugos ministerija paskutinį 
kartą įspėja...“

***
– Mama, mama, kodėl tu 

stumi mašiną nuo kalno?
– Tylėk sūneli, tėvelį 

prižadinsi...
***
Universiteto rūbinėje kabo 

skelbimas: „Tik dėstytojams“. 
Apačioje ranka prirašyta: „Bet 
galima kabinti ir paltus“.

***
Lietuvis visuomet ras 

trumpesnį keliuką, kad 
sutaupytų kelias minutes laiko 
ir po to kelias valandas gremžtų 
nuo automobilio purvą.

***
Ne viskas Windows, kas 

kabo...
***
Mylimoji! Tokių kaip tu 

nebuvo, nėra ir nereikia!
***
Žinau kuo išmaitinti tautą...

Bet ar ji tai valgys?
***
Parduodu parašiutą, beveik 

naujas, vieną kartą naudotas, 
nė karto neišsiskleidęs.

***
Ne viskas šiame pasaulyje 

yra už pinigus. Į nosį galima 
gauti ir už dyką.

***
– Niekas nesiskundžia, kad 

mūsų klube nuobodu.
– Niekas jame ir nesilanko.
***
– Tu mane pavadinai 

kvailiu. Atsiprašyk!

– Nuo to protingesnis 
nebūsi.

***
Pokalbis rajono taryboje:
– Reikia gatves apšviesti. 

Daug balų, šlapia vaikščioti…
– Šviesa balų nenusausinsi.
***
– Vedybos – loterija!
– Nesąmonė. Loterijoje 

žmogus turi bent teorinių 
šansų laimėti.

***
– Kodėl nusprendėte, jog 

liudininkas buvo išgėręs?
– Jis įlindo į telefono būdelę, 

prabuvo joje valandą, ir išlindęs 
keikėsi, kodėl liftas neveikia.

***
Eina ežiukas aplink statinę 

ir sako:
– Kada ta tvora baigsis?
***
Naudingi telefonai:
dega stogas - 01
dingo stogas - 02
važiuoja stogas - 03
***
– Ką daryti, jei jūsų uošvę 

užpuola tigras?
– Pats užpuolė, pats tegu ir 

ginasi.
***
– Kaip išversti žodį 

„šampanas“ į lietuvių kalbą?
– Tai skystis moterims 

kabinti.
***
Valgiai, kuriuos gamina 

mano žmona, tiesiog tirpsta 
burnoje. Bet taip norėtųsi, kad 
ji prieš tai juos atšildytų...

***
Vedybos yra skirtos tam, 

kad du žmonės dalintųsi 
problemomis, kurių vienas 
žmogus niekad negali turėti.

***
Parduotuvėje:
– Sveikiname! Jūs esate 

šimtasis pirkėjas, bandantis 
pavogti stebėjimo kamerą!

***
Restorane klientas duoda 

padavėjui dolerį ir sako:
– Patarkite man ką nors.
Padavėjas įsideda kupiūrą į 

kišenę, pasilenkia prie kliento 
ir šnabžda:

– Eikite iš čia!
***
Jei kaimynai iki trečios 

nakties jus linksmina garsia 
muzika, paskambinkite jiems 
ketvirtą ryto ir papasakokite 
jiems savo įspūdžius…

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai
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