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Rokiškio mašinų gamykla kovos su covid-19 fronte –
įkvepiantis pavyzdys: nebijokime būti atsakingi
Rokiškį apskriejo žinia,
kad mašinų gamykloje užfiksuotas covid-19 protrūkis.
Tačiau ši žinia turi ir kitą
pusę: drąsos, pareigingumo
ir atsakomybės. Šie apibūdinimai yra atsakymas, kaip
Rokiškio mašinų gamykloje
buvo išaiškinta 15 įtariamų
covid-19 nešiotojų. Visi jie –
besimptomiai. „Nebijokime
būti drąsūs ir atsakingi“,
– akcentavo Rokiškio mašinų gamyklos generalinis
direktorius Rimgaudas Kilas, ir tikisi, kad jo pavyzdys
įkvėps ir kitus rajono verslininkus užkardyti viruso plitimą jų įmonėse.

Nerimo ženklai –
antradienį
Pasak R. Kilo, įmonėje galioja susitarimas: kiekvienas
darbuotojas, pajutęs peršalimą primenančius simptomus,
lieka namie ir telefonu praneša susirgęs. Pirmadienį tokių skambučių buvo vienas.
Antradienį – jau keturi. Iš pažiūros atrodytų, kas tie penki
skambučiai daugiau nei šimto žmonių kolektyve. Tačiau
ilgametę vadovavimo patirtį
turinčiam R. Kilui tai buvo

rimtas pavojaus signalas. Ką
gi daryti?
Ne vienas verslininkas tokiu atveju griebtųsi slėpimo
taktikos: sergantiems darbuotojams siūlytų imti atostogas,
o apklausiamiems, Dieve sergėk, lieptų nenurodyti, kad
buvo darbe. R. Kilas apie tokius „gudručius“ kalba atvirai:
toks elgesys nepateisinamas ir
neatsakingas.
Ir tokį požiūrį vadovas demonstruoja savo pavyzdžiu.
Jau antradienį buvo susisiekta
su Pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro direktore
Danguole
Kondratenkiene.
„Esame labai dėkingi jai už
didžiulę pagalbą, patarimus“,
– teigė R. Kilas.
Jo taktika užkardant virusą
buvo tokia: imtis darbuotojų
testavimo.
„Išlindo“
15 besimptomių
Kaip jau minėta, Rokiškio
mašinų gamyklos darbuotojai, kurie junta persišaldymo
simptomus, neturi eiti į darbą,
jiems nėra priežasties slėpti, kad negaluoja. Taigi, kaip
sako direktorius, darbe yra
tik tie, kurie jaučiasi sveiki. O

kad tas jausmas apgaulingas,
parodė tolesni tyrimai. Taigi,
įmonė įsigijo greitųjų testų.
Pirmąją testavimo dieną buvo
patikrinti 43 įmonės darbuotojai. Net aštuoniems jų testai
buvo teigiami. „Tada juos nukreipėme atlikti testus mobiliajame punkte. Ir visiems įtarimai pasitvirtino“, – pasakojo
R. Kilas.
Antrąją testavimo dieną
patikrinti dar per 60 darbuotojų. Ir vėl gauti greitųjų testų
septyni teigiami atvejai. Tikėtina, kad jie bus patvirtinti ir
detalesnių tyrimų metu. Taigi,
viso sudėjus – covid-19 nešiotojų nustatyta jau 15 atvejų,
arba 10 proc. įmonės darbuotojų. Kurie atrodė sveiki, ėjo į
darbą.
R. Kilas neslepia, kad įmonės darbuotojai dabar bus testuojami nuolat, kelių dienų
reguliarumu. Testai – darbdavio sąskaita. Tačiau tai, pasak
pašnekovo, būtinos išlaidos ir
tam taupyti neverta.

Ragina elgtis atsakingai
R. Kilas tikisi, kad Rokiškio mašinų gamyklos patirtis
bus pavyzdys kitoms įstaigoms, įmonėms, kaip valdyti

situaciją, jei patenka covid-19
užkratas. Jis akcentavo: jokiu būdu nereikia to slėpti,
maskuoti. Mat pasekmės bus
skaudžios. Pašnekovas neslėpė: kad nevaldant ligos plitimo, situacija tik blogės. Jis
atvirai kalbėjo, kad leidus infekcijai įsisiautėti kolektyve,
kiltų grėsmė pirmiausia darbuotojams, jų šeimų nariams
ir visai visuomenei. Nereiktų
pamiršti, kad gamybos procesai suplanuoti toli į priekį ir
gamybos stabdymas atsilieptų
ne tik pačiai įmonei, bet ir jos
partneriams. Taigi, nereikia
bijoti elgtis atsakingai, drąsiai,
imtis savalaikių priemonių.
Pašnekovas neslėpė: testuoti įmonės darbuotojus
reikės nuolat. Nes pavyzdys
rodo, kad besimptomių infrekcijos nešiotojų išaiškinimo
problema yra ir liks aktuali.
Taip elgiasi ne viena didesnė
rajono įmonė, o jų pavyzdžiu
galėtų pasekti ir vidutinis bei
smulkusis verslas. „Nebijokime apie tai kalbėti, nebijokime būti atsakingi“, – ragino
Rokiškio mašinų gamyklos
generalinis direktorius.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

taip pat bus remontuojamas ir
pritaikomas žmonėms su negalia. Jau yra pakeistos ir įėjimo durys į Kultūros centrui
priklausančias patalpas, kur
rinkimų metu įsikuria rinkimų
apylinkė. Visi darbai numatyti
atlikti per pirmą ir antrą ketvirtį. Liftų keitimu užsiims Kaune
veikianti UAB „Paradis“ - apie
darbų eigą sakė pašnekovas.
Administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Rancevas taip pat užsiminė, jog
siekiant aplinką pritaikyti neį-

galiesiems buvo suremontuoti
ir mieste esantys šaligatviai.
Kad būtų galima pravažiuoti
žmonėms su vežimėliais buvo
tvarkomos Taikos, Respublikos gatvių atkarpos, Perkūno gatvės sankryža. Poreikis
tvarkymo darbams yra didelis.
Tam skirta apie 15 tūkst. Eur.
„Atsižvelgdami į sutaupytas lėšas, ateityje esam numatę šaligatvius tvarkyti ne tik
mieste, bet ir rajone“- teigia V.
Rancevas.
Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio rajono savivaldybė pastatus pritaikys žmonėms su negalia
Rokiškio rajono savivaldybės pastate pradėti vykdyti remonto darbai. Jau yra
pakeistos įėjimo į savivaldybės pastatą durys, išmontuoti
senieji liftai bei pradėtos platinti liftų patalpos.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus
Rancevas sako, kad numatyti
remonto darbai bus atlikti iš
savivaldybės sutaupytų lėšų.
„Pirkimai jau atlikti, sutar-

tys pasirašytos, todėl darbai
jau pradėti vykdyti. Numatyta suremontuoti ne tik pačios
Rokiškio savivaldybės, bet ir
kitus pastatus, kurie nėra pilnai pritaikyti neįgaliesiems.
Kad galėtumėm teikti paslaugas žmonėms su negalia,
iki kovo mėnesio bus įrengti
liftai Obelių socialinių paslaugų namuose, Jūžintų dienos ir
trumpalaikės socialinės globos
centre. Socialinės paramos
centrui priklausantis pastatas,
esantis Basanavičiaus gatvėje

Ugniagesiai skubėjo į Topolių gatvę: kamine degė suodžiai
Sekmadienio, sausio 31-osios, vakarą, apie 19 val. Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos bei Rokiškio rajono
savivaldybės ugniagesiai skubėjo į Topolių gatvę. Čia užsiliepsnojo suodžiai
privataus namo kamine.
Gesinti gaisro atskubėjo Rokiškio ir
Laibgalių ugniagesių brigados. Nežinia
kodėl kartu su ugniagesiais buvo pasiųstas
ir greitosios pagalbos automobilis: medikų paslaugų niekam neprireikė.
Ugniagesiams pavyko greitai užgesinti
suodžius. Tačiau jiems ilsėtis nebuvo laiko: Rokiškio ugniagesiai iš karto išvyko
į kitą iškvietimą M. Riomerio gatvėje.
Stebėti, kad ugnis neįsipliekstų vėl, liko
Laibgalių ugniagesiai.
Įdomu tai, kad liudininkų teigimu, to
namo kaminas visai neseniai buvo valytas, vadinasi, šeimininkų aplaidumu kaltinti nederėtų.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

PRO MEMORIA

Vytautas Šlikas buvo ryški figūra žemdirbių bendruomenėje, įkvėpusi ne vieną ūkininką ar kaimo gyventoją, jauną
žmogų imtis, kaip jis pats mėgo sakyti „žemdirbio amato“ ir
tuo didžiuotis.
Jo patarimais vedinas suklestėjo ne vienas ūkininkas, o
asmenybės nepalaužiamumo įkvėpti kiti drąsiau žengė pirmuosius savo veiklos žingsnius.
Aštrus protas, drąsus ir tiesus žodis – tai Vytauto Šliko
kaip mokytojo, ūkininko, politiko portretas – be kasdienybės
kaukių ir su neblėstančiu užsispyrimu siekti tikslo.
Vytautas Šlikas skyrė visą savo energiją kaimo žmogui ir
jo pasaulėvokai, o tai liks darbštumo ir atsidavimo pavyzdžiu mums visiems.
Šią sunkią netekties akimirką Vytauto Šliko artimiesiems,
bičiuliams ir bendražygiams reiškiu nuoširdžią užuojautą ir
linkiu stiprybės.
Seimo narys Jonas Jarutis
„Mokslas, darbas ir atsakomybė – trys pagrindiniai stulpai, kurie laiko žmogų, o valstybės pagrindas – teisingumas“taip yra pasakęs Vytautas Šlikas, kuris buvo blaškomas po
visą Lietuvą. Sunkiais pokario metais mokytojavo, dėl neparankumo esamai tuometinei valdžiai buvo mėtomas iš vienos
vietos į kitą. Galiausiai atsidūrė Rokiškio krašte. Rokiškyje
dirbo apskrities Švietimo skyriaus metodininku, Panemunėlio (Rokiškio r.) pradinės mokyklos mokytoju, Rokiškio r. Kultūros skyriaus vedėju, Rokiškio vidurinės mokyklos mokytoju.
Kaip Vytautas pats mėgdavo pabrėžti, 1958 metais buvo „ištremtas“ į Liudo Giros kolūkį Laibgaliuose, kuriame darbus
pradėjo turėdamas antspaudą, arklį ir balną. Sumaniai vadovaudamas prikėlė atsilikusį Liudo Giros kolūkį, apie kurį
garsas sklido visoje tuometėje Sovietų Sąjungoje. 1965 metais prisijungė prie medžiotojų būrelio „Stačiaragis“ narių,
o vėliau tapo šio būrelio pirmininku bei garbės nariu. Deja,
bet Vytautas iškeliavo į šviesius ir nesibaigiančius amžinosios medžioklės plotus. Visi pažinoję jį prisimins kaip reiklų,
bet teisingą vadovą, drąsų oratorių, nepataikavusį jokiai valdžiai ir mūru stojusį už paprastus žmones.
Mes, „Stačiaragio“ būrelio medžiotojai, Vytautą Šliką
prisiminsime kaip būrelio vadovą, ilgus dešimtmečius atsidavusiai skiepijusį medžioklės vertybes ir visus mus ugdžiusį
tausoti bei saugoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, gausinti
juos, gerinti medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos
sąlygas. Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems. Velionio atminimas visada išliks jį pažinojusių
širdyse.
Rokiškio rajono medžiotojų klubo „Stačiaragis“ nariai

Apsnigtas Rokiškis per 9 minutes

Devynios minutės gražiausių žiemiškų Rokiškio vaizdų – video siužete, kurį kviečiame žiūrėti „Rokiškio Sirenos“ svetainėje
www. rokiskiosirena.lt
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Rokiškio krašto garbės piliečio vardas – dekanui Eimantui Novikui
ir labai skaudūs istorijos klausimai

Rokiškio rajono savivaldybės taryba sausio 29-ąją dieną sprendė, kam skirti Rokiškio krašto garbės piliečio vardus. Kandidatų buvo du – Rokiškio dekanato dekanas,
Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas Eimantas Novikas ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Rokiškio iniciatyvinės grupės pirmininkas Leonas Jankauskas. Jei
dėl E. Noviko kandidatūros didesnių ginčų nebuvo, tai dėl L. Jankausko nuomonės rajono tarybos narių dauguma susilaikė. Todėl kol kas Rokiškis turės tik vieną naują
garbės pilietį. Pasiekta ir naujų istorinių atradimų. Tarybos narė Diana Meškauskienė viešai pareiškė: „Nesutinku, kad Sąjūdis buvo visa Lietuva“. Tokiu atveju, po trisdešimties metų, galbūt verta atgaivinti diskusiją, kas tas Sąjūdis visgi buvo: „kalbančios galvos“ prie mikrofonų, ar toji rokiškėnų minia nuo Kultūros centro laiptų iki Pašto
pastato? Kieno buvo šimtatūkstantiniai Sąjūdžio mitingai, Baltijos kelias, minios žmonių prie parlamento ir televizijos bokšto? Kas juose stovėjo? Ne Lietuva?
Kaip išmatuoti dekano
darbų vertę?
Rajono tarybos posėdyje
nuotoliniu būdu dalyvavo visi
25 jos nariai. Nors Antanas
Vagonis ir pranešė išeinąs iš
rajono tarybos, jo mandatas
kol kas dar nepanaikintas. Ir jis
dalyvavo posėdyje.
Taigi, vienbalsiai patvirtinus tarybos darbotvarkę, pereita prie su garbės piliečio vardu
susijusių klausimų. Rajono tarybai buvo pasiūlytos dvi kandidatūros. Abiejų svarstymas
išskirtas atskirais klausimais.
Pirmasis tarybos dėmesio sulaukė dekanas E. Novikas. A.
Vagonis pasiteiravo rajono
mero Ramūno Godeliausko,
ar yra galimybė pretendentui
į garbės piliečio titulą pačiam
dalyvauti posėdyje. Meras
paaiškino, kad pretendentai
paprastai į tokius posėdžius
nekviečiami, kad nesusidarytų
įspūdis, esą jie to vardo prašo.
Dekano E. Noviko kandidatūrą garbės piliečio titului
pateikė visuomeninė organizacija „Tyzenhauzų paveldas“.
Rajono mero patarėjai Vitai
Mylolaitienei išvardinus, už ką
dekanui siūlomas šis vardas,
A. Vagonis vėl klausė: ar yra
suskaičiuota, kiek pridėtinės
vertės Rokiškiui atnešė dekano
veikla. V. Mykolaitienė neslėpė: tokia suma nėra suskaičiuota.
Žmogus,
paveldosaugininkams
žinomas Rokiškio vardu
Dekano nuopelnus išvardino tarybos narė Aušra Gudgalienė. Ji atvirai kalbėjo, kad per
septynerius metus, kuriuos Rokiškio šv. apaštalo evangelisto
Mato parapijai ir Rokiškio dekanatui vadovauja kunigas E.
Novikas, įvyko daugybė pokyčių, kurie davė didžiulę vertę
ne tik pačiai parapijai, tikinčiųjų bendruomenei, bet ir Rokiškiui, jo vardo garsinimui. Tie
darbai kartais buvo ganėtinai
tylūs, bet šviesūs. Ir tiesiogine,
ir perkeltine prasme. Pavyzdžiui, paklausti apie esminius
pokyčius Rokiškio bažnyčioje,
daugelis įvardintų naujausius:
šildomas grindis, atvertus archeologinius lobius. Tačiau yra
ir daug kitų reikšmingų veiklų.
Štai, pavyzdžiui, atvertas bažnyčios lobynas, surengta ekspozicija. Tai labai svarbu ne
tik vietos žmonėms, bet ir turistams. Sutvarkytas bažnyčios
apšvietimas taip, kad visu grožiu atsiskleistų neogotikinių
skliautų, nišų didybė. Nuvaly-

Kelios iš daugelio dekano Eimanto Noviko iniciatyvų: visoje Lietuvoje
Rokiškį išgarsinusi smėlio prakartėlė bei pasirengimas bažnyčios vidaus
rekonstrukcijos darbams.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

tos lubos, restauruotos durys,
nuvalytas didysis altorius. O
kur dar meno kūriniai, skulptūros, išgarsinusios Rokiškį?
Skambantis sutaisytas varpas.
Lankytojui įmetus pinigėlį
įjungiamas bažnyčios apšvietimas. Šildomos grindys, kai kitomis žiemomis bažnyčios viduje buvo ir 15 laipsnių šalčio.
Iš sandėliuko pilnaverte erdve
tapusi šv. Juozapo koplyčia,
papuošta vardiniais mecenatų
vitražais. Bažnyčios vidinių
erdvių atnaujinimo projektas,
dekano globojami renginiai.
Galima vardinti ir vardinti.
Paskaičiuota, kad per septynerius E. Noviko tarnystės metus vien tik projektų lėšomis į
bažnyčią investuota per 3 mln.
Eur. Reiktų nepamiršti, kad
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia – kultūros
paveldas. Kiekviena vinis, laidas, langelis turi būti suderinti
su paveldosaugininkais. Nors
iki tol, kaip sakė A. Vagonis,
patikrinus bažnyčios elektros
instaliaciją, ją reikėjo uždaryti.
Nenuostabu, kad valdiškuose
koridoriuose veiklus kunigas
gerokai įsipyko, gindamas
savo požiūrį ir vertybes. Ir pats
ne kartą pro blogai užvertas
duris apie save girdėjo: „O,
ir vėl Rokiškis atvažiavo“. O
kur dar sielovadinė, karitatyvinė veikla? Kuri, nemenkinant
pirmtakų darbo, per dekano
veiklos metus gerokai suaktyvėjo. Pradedant normaliai veikiančiu parapijos puslapiu,
baigiant tokiomis šiandien aktualiomis veiklomis kaip „Išklausymo tarnystė“. Nereiktų

pamiršti, kad dekanas skyrė
dėmesį ne tik Rokiškio, bet ir
savo aptarnaujamos Panemunėlio parapijos reikmėms, čia
nuveikta daug gražių darbų,
telkiama bendruomenė, rengiamos įdomios veiklos.
Nenuostabu, kad dekano
E. Noviko nuopelnus įvertino
visi rajono tarybos nariai: jis
vienbalsiai patvirtintas Rokiškio krašto garbės piliečiu (balsavime nedalyvavo tik R. Baltrūnas, galima daryti prielaidą,
kad dėl techninių kliūčių).
Kas susilaikys,
balsuos prieš Sąjūdį?
O štai antrojo pretendento
į Rokiškio krašto garbės piliečius Leono Jankausko kandidatūros svarstymas sukėlė
nemenkų aistrų ir įplieskė ginčų pačioje rajono taryboje. L.
Jankauskas siūlytas kaip Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
Rokiškio iniciatyvinės grupės
pirmininkas.
Nors tarybos narys Stasys
Meliūnas klausimo sprendimą
norėjo suvesti į tradicinę „kairės“ ir „dešinės“ priešpriešą,
tačiau tokia prielaida iš esmės
yra neteisinga. Diskusija dėl
L. Jankausko kandidatūros
kilo dėl iš esmės trisdešimt
metų nespręstų klausimų. Pirmiausia, paties Sąjūdžio veiklos specifikos: ar į jį žiūrėti
kaip į visą visuomenę apėmusį reiškinį, ar kaip į grupelės
žmonių didvyrišką veiklą? Šis
apdovanojimo siūlymas, ganėtinai įdomi pernykštė Rokiškio
verslo klubo iniciatyva išleisti
ir išdovanoti Lietuvos persi-

tvarkymo sąjūdžio simbolika
papuoštus medalius, taip pat
ir rajono tarybos narės Dianos
Meškauskienės
neatsargiai
prasitarta, kad pernai grupė
buvusių sąjūdiečių rinkosi kažkokioje sodyboje ir sprendė,
ką apdovanoti, rodo, kad visgi
linkstama Sąjūdžio veiklą vertinti ne kaip visos visuomenės
nuopelną, o kaip tam tikrų „nusipelniusių“ žmonių veiklos
lauką. Tuo tarpu šalyje tendencija yra kiek kitokia: nuo pat
Sąjūdžio veiklos iki šiandien
laikomasi tradicijos, kad tai
visą Lietuvą, skirtingų įsitikinimų, patirčių žmones jungusi
idėja. Ir vadovai buvo pagal
principą „pirmas tarp lygių“.
Netgi visos Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tuometis vadovas Vytautas Landsbergis iki
šiol savęs netituluoja jo vadovu. Netgi kreipiant diskusijas į
atskirų asmenybių klausimus,
kaip pamatuoti jų visų indėlį,
kuris vertesnis, pirmesnis? Juk
Sąjūdis neįsivaizduojamas ne
tik be L. Jankausko, bet ir be
Algio Kuolo, Audronės Baltuškaitės, Eugenijaus Mikaliūno,
kitų aktyvių žmonių. Kodėl iš
jų tada pasirinktas tik vienas?
Tuos klausimus viešai kėlė
istorijos mokytoja sąjūdietė
Teresė Gailiūnienė. Ir tarybos
narys Vytautas Vilys teigė, kad
jis pažįsta bent penkis sąjūdiečius, kurie verti tokio apdovanojimo.
Kita aktuali diskusijos
kryptis – už ką turėtų būti skiriamas garbės piliečio titulas?
Iki šiol formuota nuostata, kad
titulas skiriamas konkrečiam
žmogui už konkrečius, labai
aiškiai įvardintus nuopelnus.
Šioje diskusijoje ryškėja kita
kryptis: apdovanoti asmenį
kaip asmenų grupės ar reiškinio simbolį. „Leono Jankausko asmenyje apdovanosime
visus sąjūdiečius“, – toks leitmotyvas skambėjo diskusijo-
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je. Tokia mintis, nemenkinant
L. Jankausko veiklos, kyla ir
dėl jo veiklos aprašymo pateikimo formos. Galbūt galima
buvo pateikti trumpesnį, bet
kur kas konkretesnį jo veiklų
aprašą. Pavyzdžiui, ką reiškia
formuluotės: „ieškodamas galimybių jaunuoliams išvengti
tarnybos sovietinėje armijoje“? Juk tas ieškojimas buvo,
be abejo, konkretūs žingsniai:
gal jis tuos jaunuolius įspėjo,
slėpė, padėjo susiveikti kažkokius dokumentus? Tuomet
vertėtų taip ir įvardinti. Arba
„L. Jankauskas, kaip Rokiškio skyriaus Sąjūdžio tarybos
pirmininkas, buvo atsakingas
ir vadovavo organizuojant
rokiškėnų delegacijos vykimą 1991 m. Sausio 13-osios
išvakarėse į Vilnių, ginti parlamento֧“. Vėlgi klausimas:
jei jis nebūtų organizavęs, tai
rokiškėnai apskritai nebūtų
vykę ginti parlamento? Kiek
rokiškėnų vyko ginti organizuotai, kiek – savarankiškai,
be jokio vadovavimo? Tas
pats su Baltijos kelio akcijos
aprašu: „1989 m. rugpjūčio
23 d., „Baltijos kelio“ akcijos
metu vadovavo rokiškėnų delegacijai“. Ar ji buvo oficiali
delegacija? Atsižvelgti reiktų
ir į tai, kad nemažai rokiškėnų į Baltijos kelią važiavo
niekieno neorganizuoti, savo
transportu, susitelkę į bendrą
koloną. Tokios formuluotės,
ypač pateikiamos rajono taryboje, yra labai slidžios, nes
išlikę daug istorinių šaltinių,
dar gyvi tų įvykių amžininkai,
to paties Baltijos kelio dalyviai, įskaitant ir šio straipsnio
autorę. Tokia diskusija neturėtų menkinti L. Jankausko
indėlio, kuris, akivaizdu, kad
buvo, ir nemažas. Bet tam reikalingos korektiškos formuluotės, kad nekiltų abejonių ir
dviprasmybių.
Ir jau visiškai absurdiškai

nuskambėjo tarybos nario,
istoriko! Egidijaus Vilimo išsakyta mintis: „Kas susilaiko,
balsuoja prieš Sąjūdį“. Kyla
natūralus klausimas, kaip galima balsuoti prieš reiškinį, kuris
įvyko prieš trisdešimt metų?
Ar rajono tarybos sprendimas
tą Sąjūdį panaikintų, iš istorijos išbrauktų, ar kaip?
Dėmesio vertas ir rajono
mero R. Godeliausko paaiškinimas, kad L. Jankausko kandidatūra buvo pateikta nesilaikant procedūrose numatytų
terminų, nebuvo laiko platesnei diskusijai su visuomene. O
jos vien dėl jau šių klausimų,
kilusių rajono tarybos posėdžio
metu, akivaizdu, kad reikia.

Garbingas
Valiaus Kazlausko
poelgis ir įdomi
D. Meškauskienės
įžvalga
Ši diskusija rajono taryboje, nors patys aštriausi kampai
buvo apgludinti, paliko gana
nemalonų įspūdį. Dėl neišdiskutuoto, skubotai pateikto
klausimo. Visgi buvo ir šviesių
dalykų: tarybos narys Valius
Kazlauskas pareiškė nusišalinąs nuo šio klausimo svarstymo. Tas sprendimas garbingas
dėl to, kad leidžia išvengti abejonių dėl asmeniškumų.
Balsavimo metu kilo šiokia
tokia pat sumaištis: V. Vilys
sistemoje balsavo už, nors norėjo susilaikyti. Jis balsu, viešai pareiškė, kad jis per klaidą
ne tą mygtuką paspaudė, ir
nori susilaikyti. Suskaičiavus
balsus, paaiškėjo, kad 11 rajono tarybos narių balsavo „už“,
vienas asmuo – prieš, 12 tarybos narių susilaikė.
Posėdžio pabaigoje buvo
suteikta proga pasisakyti tarybos nariams. O čia jau emocijos atskleidė įdomių niuansų.
Štai D. Meškauskienė ne tik
teigė, kad taip nuvertinta viso
Sąjūdžio veikla. Maža to, ji
tvirtai pareiškė: „Nesutinku,
kad Sąjūdis buvo visa Lietuva“. Kaip tai suprasti? Tai kas
tada buvo šimtatūkstantiniuose
Sąjūdžio mitinguose, stovėjo
Baltijos kelyje, kas gynė parlamentą, televizijos bokštą?
Sąjūdžio istorija yra gyvoji istorija. Yra gausybė šaltinių (rašytinių, garso ir vaizdo įrašų,
nuotraukų), gyvi tūkstančiai tų
įvykių amžininkų. Todėl ir reikalinga plati visuomenės diskusija ir apie jos indėlį, ir apie
atskirų asmenų veiklą.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Kas tu? Kaip tau? Svečiuose Arnolda Vaitkutė ir Augustinas Kmielius
Rokiškėnų dėmesiui – antroji laida „Kas tu? Kaip
tau?“. Laidos svečius kalbino Antanas Vagonis.
- Mes ir toliau kalbamės su įdomiais Rokiškio
žmonėmis: kas esame mes,
kas yra jie ir kaip mes gyvename mūsų provincijoje – kaip jinai keičiasi ir
kaip keičia mūsų žmones.
Šiandien noriu pristatyti du jaunus žmones, apie
kuriuos sužinojau tikrai
labai neseniai, mūsų laikraštyje „Rokiškio Sirena“ buvo apie juos parašyta. Mus labai sudomino šių
žmonių apsisprendimas,
todėl iškart suteikiu jums
žodį, prisistatykite. Kas
jūs tokie esat, kaip jūs čia
atsidūrėt? O vėliau truputį paklausinėsime, kaip jūs
čia gyvenat.
Augustinas: Sveiki, aš Augustinas, man dvidešimt šešeri
metai. Į Rokiškio rajoną atsikrausčiau su Arnolda.
Arnolda: Aš Arnolda. Jeigu ką, tai man širdy šešiolika
amžinai, pagal nuotykius gyvenimo, atrodo, kad subręsti nežadu kurį laiką, keliai
mane vedė per kelias Europos
šalis ir galų gale, tikiuosi jau
visam gyvenimui, nusileidom
Rokiškio rajone, Dideliškio
kaime.
- O jūs apskritai, kada
buvot dar mokinukai, žinojote, kad yra tokia gyvenvietė kaip Rokiškis?
Augustinas: Taip, buvau
girdėjęs.
- Ir ką jūs girdėjot apie tą
Rokiškį?
Augustinas: Sūrį. Tačiau
būti neteko, giminių iš čia
jokių nėra. Visas Lietuvos
kampas buvo pažintas kartą,
kai važiavau į Zarasus, į Roko
naktis. Viskas.
- Tai kur prabėgo jūsų
jaunystė?
Augustinas: Mano prabėgo Dzūkijoje, Alytuje.
- Tai tu dzūkas, taip?
Augustinas: Taip.
- Ir po to, kada tu baigei
vidurinę mokyklą, ką tu darei toliau?
Augustinas: Aš tikrai nežinojau ką daryti. Būnant vienam, aišku, baisu - kai visas
gyvenimas priešaky, nežinai
ko nori, kuo užsiimti, ką daryti, todėl ėjau, kur patogiausia,
kas arčiausia ir kas prie meno
- Dailiųjų amatų mokykla
Alytuje. Pasirinkau keramiką.
Ten žiedėm puodus, lipdėm,
buvo smagu ir man patiko.
- O ar pardavei nors vieną nulipdytą daiktą?
Augustinas: Ne. Net nesidomėjau pardavimu. Aš lipdžiau, nes man buvo faina,
pamokos buvo lengvos, ten
galėjai sėdėti su kavos puodeliu, gert tą kavą ir daryt ką
nori. Buvo faina.
- O tai vis tiek reikia iš

kažko gyventi. Iš kur pinigai?
Augustinas: Dėl to man
gan pasisekė. Tėveliai išvažiavo į Angliją, tėtis dirbo,
mama buvo namie, na, vėliau
ir ji išvažiavo. Aišku, pinigų
nebuvo daug, dėl to ir buvo
motyvacija visiems išvažiuoti
į Angliją, ieškoti lengvesnio
angliško gyvenimo... žinoma,
nebuvo lygiai taip, kaip atrodė, bet buvo lengviau.
- Aišku. Reiškia, jaunam
žmogui buvo toks supratimas, kad lengvesnis gyvenimas yra ten.
Augustinas: Taip, man
jau nuo mažens tai buvo kalta į galvą. Ir mano diedukas
sakydavo: „Važiuokit iš čia.
Čia nieko nebus, nieko nėra,
viskas tik blogyn.“ Aš niekada
neturėjau jokio pasirinkimo,
manęs niekas neklausė, ar aš
noriu važiuoti, ar ne, tiesiog
buvo įkalta į galvą ir buvau
nusiteikęs, kad anksčiau ar vėliau reikės išvažiuoti. Būtent
dėl to aš nesimokiau mokykloje, dvyliką klasių baigiau
ketvertais - juk kam čia, vis
tiek neprireiks. Bet viskas pasikeičia neplanuotai.
- Man atrodo, mes pokalbio pabaigoje sugrįšime
prie to pačio, ką ir kalbėjome pradžioje - kaip gera gyventi Lietuvoje ir kokie mes
esame laimingi, kad gimėme
čia ir kad ne taip blogai čia
pas mus viskas sutvarkyta.
Bet gerai, vis tik išvažiavai į
Angliją, taip?
Augustinas: Taip.
- Ir kada tu pamatei šitą
gražią merginą?
Augustinas: Beveik lygiai
prieš du metus. Ieškojau poros, taip dabar žmonės daro.
- Tai vaikščiojai po barus?
Augustinas: Ne, į barus
nevaikščiojau - nusibodo. Pirmus du metus bandžiau, bet
viskas visada baigdavosi kuo
nors nemaloniu. Man buvo
gana to jauno švaistymosi po
barus, jau užteko siautulių.
Man pradėjo patikti ramybė,
likdavau namie. Tikriausiai
pradėjau bręsti, nebesinorėjo
visokių nesąmonių. Taigi, o
kaip mes susipažinom. Aš turėjau du šunis, Arnolda irgi,
miestas, kuriame ji gyveno
yra Doveris, o ten labai gražios kalvos, nuostabi aplinka,
todėl mes ten išėjome pavedžioti šunis.
- Gerai, dabar padarome
trumpą pauzę. Kreipiuosi į
tuos, kurie negali susirasti
sau antros pusės. Vienas iš
būdų yra susirasti šuniuką
ir jį išvesti pavedžioti. Tai
labai gera galimybė susirasti sau antrą pusę. Taigi, o iš
kokio krašto Jūs, Arnolda?
Arnolda: Esu gimusi Šiau-

liuose, pačiame mieste, ten
visąlaik ir gyvenau. Pažintis
su kaimo gyvenimu nebuvo
didelė, apart to, kad giminės
turėjo sodybą kažkur aplink
Kauną. Bet tokį jau tikrą vienkiemį, su moline asla, pirtimi
ir kažkokiu beždžionių tiltu
per upę. Vėliau sodybą jie
pardavė, nes niekas negyveno
ir ten viską išvogė. Pamenu,
man paliko didelį įspūdį, kad
įmanoma pavogti stogą. Sodyboje praleidau kelias vasaras
iki kol man buvo septyneri ar
aštuoneri metai, o tada ją pardavė. Atsimenu, kad buvo labai liūdna, nes kažkuom man
ji patiko.
- Ta sodyba tau išliko kaip
geri prisiminimai, taip?
Arnolda: Vien geriausi
prisiminimai. Šiaip pas promočiutę, kad ir beveik Šiaulių
miesto centre, stovėjo medinis
namelis. Jis buvo be vandentiekio, buvo tik įvesta elektra
ir stovėjo dujinė viryklė. Promočiutė ten pragyveno iki pat
mirties. Iš ten ir liko įspūdis
arčiau natūros. Aš pati esu ir
gimusi, ir augusi bute. Iki pat
šešiolikos metų nebuvo tokio
dalyko kaip savas kiemas ar
pavyzdžiui savos braškės. Ir
suvokimo, ką reiškia savos žemės, nebuvo iki pat atsikraustymo čia, nes gyvendavau tai
pirmame aukšte, tai vėliau ir
aštuntame, visąlaik viskas atrodė taip paprasta. Taigi, gyvenau Šiauliuose ir lygiai taip
pat, kaip Augustinas, žinojau,
kad neliksiu Lietuvoje.
- Tu jau gimnazijoje besimokydama tai žinojai?
Arnolda: Dešimtoje klasėje aš jau žinojau, kad laikysiu
tik du egzaminus, tai yra tiek,
kiek reikalinga įstoti į universitetą Anglijoje ar Danijoje.
Galiausiai įstojau Danijoje.
O vienuoliktoje ir dvyliktoje klasėse į mokyklą daugiau
nėjau, negu ėjau, tikriausiai
sumušiau visus praleistų pamokų rekordus.
- O tave bardavo, rašydavo pastabas?
Arnorlda: Iki devintos
klasės visada buvau truputį
problematinis vaikas, tai mane

bardavo ir mokytoja, ir mama,
buvo pasiūlymų ir išmesti iš
mokyklos. Tačiau devintoje
klasėje aš sutikau labai nuostabią lietuvių kalbos mokytoją, ji buvo ir mano klasės
auklėtoja, kuri sugebėjo mane
pastatyti į vietą ir dar paskatino dalyvauti skaitovų ir rašytojų konkursuose. Nuo to
laiko, nuo tos devintos dešimtos klasės, aš truputį susitupėjau ir pradėjau mąstyti apie
ateitį, nes prieš tai buvo tik
sėdėjimas lauke su draugais.
Vėliau pradėjo rupėti ir pamokos, kurių prieš tai niekada
neruošdavau. Mokytoja mane
ir pro Lietuvą pravežiojo, nuveždavo į rašytojų gimtines, į
gimtąsias sodybas, mes dalyvaudavome konkursuose, beje
teko ir laimėti kelis, ji mane
paskatino rašyti - dalyvavau
mokyklos laikraščio leidime.
Ilgą laiką, iki mokyklos baigimo, ištikrųjų galvojau, kad
su tuo ir siesiu gyvenimą, bet
nenuvedė keliai.
- O nesinorėjo krypti tada
į kažkokią žurnalistiką, kur
tu galėtum rašyti, reikšti
save žodžiais, mintimis?
Arnolda: Norėjosi, kurį
laiką galvojau, kad būtent
žurnalistiką ir studijuosiu.
Man teko savanoriauti ir
Šiaulių krašto laikraštyje,
teko padirbėti mokyklos laikraštyje, bet greit atėjo suvokimas, kad nemoku rašyti
objektyviai, labai nueinu į
lankas ir pradedu suokt apie
vėjus ir laukus...
- Reiškia Pegasas neatskrido?
Arnolda: Ne.
- Ir tada nusprendei, kad
reikia tau važiuoti į šituos išsvajotuosius Vakarus?
Arnolda: Buvo ne viena priežastis, dėl kurios aš
nusprendžiau išvažiuoti iš
Lietuvos. Sakykim netenkino ir tas šeimos gyvenimas
Lietuvoje esantis, kadangi
buvau probleminis vaikas ir
užsispyrimą esu paveldėjus iš
mamos, tai su mama būdavo
ir pykčių visokių, nusprendžiau, kad aš esu jau didelė
mergaitė.
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- Probleminis vaikas. Man
čia yra labai įdomi tema, nes
aš nelabai suprantu, kurie
ten vaikai yra probleminiai.
Turiu aš ir pedagoginį išsilavinimą, bet niekaip negaliu atrasti, kuris vaikas yra
probleminis ir apskritai, ką
reiškia probleminis? Jeigu
tu nelankai mokyklos, tai
yra probema?
Arnolda: Mokytojams tai
yra problema, o kadangi mokytojams tai yra problema, jie
išneša tą problemą ir tėvams.
- Supratau. Gerai, žalingi
įpročiai.
Arnolda: Turėjau žalingų
įpročių. Gerti aš mečiau aštuoniolikos.
- Gėrimas, tai čia alkoholiniai gėrimai?
Arnolda: Taip. Pas mus
buvo tokia situacija, kad
mama buvo vienintelė mus
išlaikanti, turėjo tris vaikus ir
pilno etato darbą. Kad ir kaip
ji stengėsi, sukontroliuoti kas
vyksta namuose buvo tiesiog
neįmanoma. Ar penktoje, ar
šeštoje klasėje susidėjau su
nekokia kompanija, atsirado
vyresni draugai, ir ką gi vyresni draugai veikia - mes ragaudavome alkoholį. Tai ištikrųjų
buvau dar jauna, galbūt keturiolikos metų.
- Tai čia barai ir klubai?
Arnolda: Ne ne. Gyvenom
tokiam pietiniam rajone, kuris buvo ganėtinai pagarsėjęs
grupelėmis jaunuolių, besibūriuojančių aplink laiptines.
- Tai čia reiškia kažkokia
chebra, kuri turėjo kažkokį
pavadinimą?
Arnolda: Ne, pavadinimo
neturėjom, tiesiog buvo tie
draugai tokie. Visi buvom jauni ir truputį kvaili.
- Mes neseniai bendravome su tokiu žmogumi kuris
taip pat turėjo savo chebrą,
bet jie kartu eidavo patarnauti į bažnyčią Mišioms,
o koks jūsų buvo tikslas?
Tiesiog kažkur susiburti,
prisigerti, pasilinksminti ir
pašokti?
Arnolda: Mes iš tikrųjų
buvom visi tokie nuplaukę
menininkai Tarp mūsų buvo ir

mokančių nuostabiai dainuoti,
jie grodavo gatvėse, ne vienas
iš mūsų lankė koncervatoriją,
beveik visi lankėm dailės moyklą, dar kiti būdavo rašytojai.
- Jus truputėlį jungdavo
menas?
Arnolda: O kuris paauglys
nėra nors truputį menininkas?
Nebuvom tie tvarkingai einantys į mokyklą, tai matyt,
kad jeigu sugalvojom, jog nereikia eiti į mokyklą, susirasdavom kitos veiklos. Žodžiu,
fantazija pas mus veikė.
- Reiškia, jeigu tu esi probleminis žmogus, tu krypsti
ne į kažkokią nusikalstamą
veiklą - apiplėšinėjimus,
vogimus ir visa kita, bet tu
krypsti į meną. Ir tai yra
problema? Tai ne problema
- tai tiesiog yra žmogus menininkas, kuris ieško savęs.
Augustinas: Tai galima ir
„gražiau“ pasakyti: pas mane
buvo ir chebros, buvo ir alkoholis, buvo ir parkelis, buvo ir
menininkai - tas pats, tik visai
kitoj Lietuvos vietoj.
- Ir aštuoniolikos metų
mes nusprendžiame eiti kitu
keliu, nebenorime gerti alkoholio, žinome jo poveikį,
žinome skonius ir girtumo
poveikis mums nepriimtinas. Ar aš taip suprantu iš
jūsų?
Augustinas: Tikrai taip.
Arnolda: Atsibodo. Tame
amžiuje galbūt atėjo mintis:
kodėl mes tą darome, kam
mes tai darome ir ar tikrai mes
neturim ką geriau daryt, negu
kiekvieną dieną rinktis parkely ir išgerinėt? Ir kadangi aš
buvau aštuoniolikos, bet mano
dauguma draugų buvo vyresni, aš pradėjau labiau atkreipti
dėmesį kur eina jų gyvenimai.
Ir ištikrųjų ne vienas jų taip ir
gyvena, kaip gėrė aštuoniolikos, taip geria ir dvidešimties,
trisdešimties, kai kurie ir nebaigę mokyklos, iš jos išmesti,
o kiti išvis pasitraukę iš gyvenimo savo noru.
- Na taip, nes jeigu tavo
vienintelis tikslas yra tik
gerti alkoholį, ryte pabudus
vėl gerti alkoholį, aš manau,
kad čia yra visiška degradacija. O kas padarė įtaką tam
jūsų užsidegimui ir norui
kažką keisti? Iš kur atėjo ta
mintis? Televizija, bėgantis
šuo? Juk būna kažkoks ženklas, kuris duoda tą postūmį. Bloga ryte ar kaip?
Augustinas: Man asmeniškai, tai kai nieko neatsimeni.
Man tiesiog pasidarė kraupu
neatsiminti ką aš vakar veikiau ir dariau, kaip parėjau
namo, nebūti kontrolėje. Supratau, kad nenoriu to daugiau
niekada jausti, nesąmonė.
Pokalbio tęsinį skaitykite
kitame „Rokiškio Sirenos“
numeryje.
„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Įkvepiantys Pandėlio parapijos bendruomenės pavyzdžiai

Covid-19 epidemija paralyžavo visuomeninį gyvenimą: nebevyksta bendruomenių susiėjimai, vieši
renginiai. Tikintiesiems nebeprieinamos viešos pamaldos. Tačiau parapijų
aktyvūs, veiklūs žmonės net
ir tokiomis sudėtingomis
sąlygomis randa galimybių padėti stokojantiems,
vienišiems. Štai Pandėlio
klebonas, Panemunio ir
Skapiškio parapijų administratorius kunigas Albertas Kasperavičius užsiregistravo savanoriu, kuris
covid-19 epidemijos metu
galėtų pasirūpinti aplinkiniais: atvežti maisto, vaistų. Veiklios Pandėlio Švč.
Mergelės Marijos vardo
parapijos ir jos dvasiniko
patirtis bei įžvalgos, tikimasi, įkvėps bei paskatins
ir kitas Rokiškio rajono bei
šalies bendruomenes plėsti
socialinių paslaugų galimybes. To ir siekia Rokiškio
socialinės paramos centras
kartu su partneriais įgyvendindamas projektą Bendradarbiavimas ir informacijos
apie socialines paslaugas
sklaida Rokiškio mieste“
(08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas).

Pandėlio aktyvios parapijietės (iš kairės) Renata Kiburienė, Dalia Germanavičienė, Eugenija Sarapienė ir Biruta
Baltušienė net karantino metu randa būdų rūpintis parama stokojantiesiems.

Pandėlio klebono, Panemunio ir Skapiškio parapijų administratoriaus
Alberto Kasperavičiaus kiekviename pamoksle skamba raginimas būti
dėmesingam aplinkiniams.

Pradėjo
nuo bendruomenės
Klebonas A. Kasperavčius
į Pandėlio kraštą dvasininko
tarnystei atvyko 2017-ųjų liepą. Pandėlio parapija – viena
didesnių ir aktyvesnių, čia
aktyviai veikia įvairios tikinčiųjų draugijos: nuo jaunimo
„Ateitininkų“ iki vyresniems
tikintiesiems skirto „Gyvojo
Rožinio“ draugijos. Užsiėmimų, veiklų yra daug ir įvairių:
kiekvienas čia gali sau rasti įdomų, tobulėti skatinantį
užsiėmimą. Nenuostabu, kad
Pandėlio krašte nestinga parapijai atsidavusių žmonių, tą
liudija ir kasmet per šv. Onos
atlaidus – didžiausią šio krašto
šventę – skelbiami pačių ben-

druomenės žmonių išrinktų
„Metų parapijiečių“ vardai.
Tačiau nuo pat pirmųjų
krikščioniškųjų bendruomenių, viena svarbiausių Bažnyčios veiklų – parama stokojantiesiems. Parapijose, kuriose
tarnauja kunigas A. Kasperavičius, aktyviai veikia „Carito“ organizacijos žmonės.
Todėl paprašius pasidalinti
įkvepiančia tarnystės istorija,
dvasininkas pradėjo ne nuo
savęs. Jis pakvietė apie veiklą
papasakoti Dalią Germanavičienę, Eugeniją Sarapienę,
Birutą Baltušienę ir Renatą
Kiburienę. Moterys pradėjo
nuo savo naujausio iššūkio.
Sostinės „Caritas“ paskelbė
pagalbos šauksmą: artinantis
šalčiams,
stokojantiesiems
labai reikia šiltų drabužių,
šalikų. Užteko šiuo prašymu
pasidalinti parapijos paskyroje, ir darbščiosios pandėlietės
kas ėmė į rankas virbalus, kas
iškraustė savo spintas ir didelė paramos siunta iškeliavo
tiems, kam jos labai reikia.
Pandėlietės
patenkintos
ir savo prieškalėdine akcija:
parapija parengė dovanas stokojantiems vietos žmonėms.
Stokojantiems nebūtinai pačių
būtiniausių materialių dalykų,
bet ir dėmesio, bendravimo,
supratimo, kad yra reikalingi.

Rokiškio socialinės paramos centras kviečia rajono
gyventojus registruotis kon-

sultanto pagalbai į namus. Ši
pagalba apima informavimą
apie įvairių rajono institucijų teikiamą pagalbą, paslaugas, bei praktinę pagalbą,
kaip jomis pasinaudoti.
Ši paslauga – projekto,
Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines
paslaugas sklaida Rokiškio
mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927

Skaudžiausia opa –
vienatvė
Pašnekovės atviros: sunkiau besiverčiančios šeimos,
nuolatiniai paramos gavėjai
yra pakankamai gerai aprūpinami ir materialinėmis priemonėmis, ir paslaugomis: šio
krašto socialinės darbuotojos
yra darbščios ir puikiai išmanančios bei organizuojančios
savo veiklą.
Tačiau karantino metu iš
visuomenės akiračio iškrito
ištisa grupė vienišų, vyresnių
žmonių, kurie net pagalbos
prašyti nedrįsta. Kaip sako D.
Germanavičienė, net pasiūlius
pagalbą, tokie žmonės teigia,
kad yra labiau jos vertų, labiau
stokojančių.
Todėl kunigas A. Kasperavičius ir akcentavo: neužtenka tik suorganizuoti
labdaros drabužių dalinimą,
neužtenka įteikti dovaną ar
maisto produktų krepšelį.
Parama turi būti tikslinė ir
turi būti pastebimi netgi tie,
kurie patys neišdrįsta prašyti. Dvasininkas neslėpė:
didžiuojasi savo parapijos
aktyviais žmonėmis, netgi
tokiomis sudėtingomis, veiklą ribojančiomis sąlygomis
sugebančiais pastebėti šalia
savęs ne tik tuos, kurie garsiau už kitus prašo, bet ir

Kviečia registruotis pagalbai į namus

Spartesnis
strategijų
dalis.

vietos plėtros
įgyvendinimas)

Rajono gyventojams siūloma įvairiapusė pagalba.
Kadangi karantino metu daugelis paslaugų ar registracija joms persikėlė į virtualią
erdvę, ne kiekvienas asmuo
moka ir turi galimybių sava-

kuriems pagalbos reikia labiausiai.
I. Balaišienė kalbėjo, kad
didžiausias skaudulys dabar –
vienatvė.
Anksčiau bent sekmadieniais žmonės galėjo atvykti į šv. Mišias, pabendrauti.
Vėlyvą rudenį ir žiemą kiekvieną to pageidaujantį lankydavo parapijų dvasininkai.
Ne tik namus palaiminti, bet
ir atvirai pasikalbėti. Pro jų
akis taip pat neprasprūsdavo
ir tikinčiųjų buities sunkumai, sveikatos bėdos, vienatvė. O dabar? Karantino metu
viešos pamaldos nevyksta,
autobusų maršrutai išretinti,
o ir iš namų išeiti be svarbios priežasties negalima.
O ir snieginga žiema atkirto
mažų kaimelių, vienkiemių
žmones nuo civilizacijos.
Vienintelis draugas lieka televizorius, radijas, namininis gyvūnėlis. Todėl ryšius
su civilizacija padėti padeda
kaimynai, parapijos bendruomenės žmonės.
„Kai atnešdavome prie
durų dovaną, tai žmonės ne
tiek ja džiaugdavosi, kiek tuo,
kad jie dar yra kažkam reikalingi“, – akcentavo Renata Kiburienė. Jai antrino ir Eugenija Sarapienė: vyresni žmonės
dažnai nedrįsta prašyti pagalbos, verčiasi savo kukliomis
jėgomis.
Dėmesys, kaip rodo R. Kiburienės patirtis, kai kam yra
ir akstinas keistis, pasitempti,
susitvarkyti namus, buitį.

Akcentuoja
bendravimo svarbą
Pandėlio parapija šv. Mišias transliuoja ir savo facebook paskyroje, kas kelintą
sekmadienį čia apsilanko ir
„Rokiškio Sirenos“ komanda.
Taigi, kunigo A. Kasperavičiaus pamokslai pasiekia gana
plačią auditoriją. Ir dvasininkas juose nuolat akcentuoja
rūpestį vieni kitais. Štai per
Trijų karalių šventę buvo pašventintos kreidelės, kurios
supakuotos taip, kad jas būtų
galima saugiai perduoti tiems,
kurie į maldos namus ateiti negali. Ir ta kreidelė yra pretekstas bent jau užsukti į kaimyno
kiemą, palikti jam prie durų
lauknešėlį. O kartu paklausti: ar nereikia atvežti maisto,
vaistų, padėti užsiregistruoti
pas gydytoją ar padėti sutvarkyti kitus reikalus. Kaip sako
kunigas A. Kasperavičius,
dėmesį galima parodyti ir
skambučiu telefonu, ar specialia pranešimų programėle.
Svarbu nepalikti, nepraleisti
pro akis tų, kurie reikalingi
pagalbos.

rankiškai užsiregistruoti pas
gydytoją,. Ne mažiau aktualu
sumažinus viešojo susisiekimo maršrutų kiekį, susirasti
transportą nuvykti pas medikus, į kitas reikalingas įstaigas, užsiregistruoti kitoms
svarbioms paslaugoms.
Socialinės paramos centro konsultantai pasirengę
pagelbėti tokiems žmonėms:

patars, pamokys kaip susirasti informaciją apie jiems
reikalingas paslaugas, padės
užsiregistruoti.
Norintieji pasikviesti konsultantą į namus, kviečiami
registruotis šiais telefonais:
+370 62675185
bei (8-458) 312 75
„Rokiškio Sirena“
inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rodo ir asmeninį pavyzdį
Kunigas A. Kasperavičius
padėti ragina ne tik žodžiais,
bet ir savo asmeniniu pavyzdžiu. Pavasarį, vos prasidėjus
covid-19 epidemijai, jis tapo
vienu pirmųjų Rokiškio rajone savanorių. Dvasininkas gerai pažįsta savo aptarnaujamų
parapijų geografiją, žmones,
tad yra puikus pagalbininkas.

Tik dar ne visi drįsta kreiptis
į dvasininką pagalbos, patarimo. Mat mūsų kraštuose
susiformavusi tradicija, kad į
kunigą kreipiamasi tik pačiais
svarbiausiais gyvenimo atvejais, o su savo bėdomis, rūpesčiais lyg ir nedrąsu trukdyti.
Tokia liaudiškos krikščionybės nuostata yra gerokai
pasenusi. Dvasininkai kaip tik
nori ne proginio, o gyvo, nuoširdaus ryšio su tikinčiaisiais,
būti jų pagalbininkais. A. Kasperavičius akcentavo: Bažnyčia atvira savo žmonėms. Ir ne
tik džiaugsmo, liūdesio, bet
ir kasdienybės akimirkomis.
Kiekvienas, iš anksto susitaręs, gali ateiti ir Išpažinties,
ir paprasto, šilto pokalbio
saugioje aplinkoje: bažnyčioje užtenka erdvės saugiems
atstumams, čia griežtai laikomasi saugumo reikalavimų.
Dvasininkas džiaugėsi ir savo
parapijų žmonėmis, kurie pajutę, kad kaimynams, bičiuliams reikia pagalbos, nebijo
apie tai pasakyti dvasininkui.
Jis ragina nebijoti, nelaikyti
savyje rūpesčių, vienatvės:
paskambinti, sutartu laiku ateiti į bažnyčią: Dievo namuose kiekvienas yra svarbus ir
laukiamas. Tereikia ti
Savo pastebėjimais, įžvalgomis dvasininkas A. Kasperavičius dalinosi ir vaizdo siužete, kurį žiūrėkite „Rokiškio
Sirenos“ tinklalapyje www.
rokiskiosirena.lt.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

www.rokiskiosirena.lt
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qSkelbimai
qVideo
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Vieningos informacinės sistemos apie socialinę paramą
rengimas atskleidė paramą teikiančiųjų gausą

Dažnai girdime skundus, kad socialinės paramos
trūksta. Ar trūksta pačios
paramos, ar susistemintos,
lengvai prieinamos informacijos apie ją? Rokiškio
socialinės paramos centras
kartu su partneriais įgyvendina projektą Bendradarbiavimas ir informacijos
apie socialines paslaugas
sklaida Rokiškio mieste“
(08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas), kurio
vienas iš uždavinių – parengti tokią informacinę
sistemą. Jau pradiniai šios
sistemos rengimo darbai atskleidė socialinių paslaugų
ir jų teikėjų įvairovę.
Daug institucijų
ir paslaugų
Vargu, ar iki šio projekto
Rokiškio rajone bent buvo

bandyta sisteminti tokią informaciją. Kaip žiniasklaidai
teigė projektą įgyvendinančio
Socialinės paramos centro
direktorė Jolanta Paukštienė,
tai sudėtingas, ambicingas,
bet labai savalaikis ir svarbus
darbas.
Jos žodžius patvirtina duomenų, patenkančių į būsimos
informacinės sistemos lauką,
gausa bei įvairovė. Štai socialinės globos įstaigos: vien tik
mūsų rajone jų yra net keturios: vienos skirtos vaikams,
kitos – sunkumus patiriančioms šeimos, neįgaliesiems,
senjorams. Pridėjus aplinkinius rajonus, tokių įstaigų
skaičius dal labiau išauga.
Gausus ir nevyriausybinių
organizacijų veiklos sektorius:
kuriame įvairias veiklos sritis apimančios organizacijos:
nuo šakinių, skirtų atskiromis
ligomis sergantiesiems, tam
tikrų negalių kamuojamiems
žmonėms, iki plačią ir įvairią
veiklą vystančių rajono Neįgaliųjų draugijos, Raudonojo
kryžiaus Rokiškio skyriaus,
„Carito“.
Kita svarbi problema, iškilusi rengiant informacinę sistemą, tai, kad ne visos organizacijos yra plačiai žinomos

visuomenei. Ypač tos, kurios
savo veiklą pradėjo ganėtinai
neseniai. Pavyzdžiui, ar daug
rajono gyventojų žino apie
organizaciją, padedančią onkologiniams ligoniams? O juk
turint jos kortelę, suteikiama
svari ir įvairi parama. Tokie
pavyzdžiai rodo, kad vieninga
informacinė sistema apie socialinę paramą, paslaugas Rokiškio rajone yra labai svarbi
ir aktuali.

cinėje sistemoje šios paslaugos teikėjus rasti bus paprasta. Kur apgyvendinti smurtą
šeimoje patiriančius asmenis?
Kur kreiptis prireikus psichologinės ar teisinės pagalbos?
Naujoji informacinė sistema
lengvai ir paprastai duos atsakymus į šiuos klausimus.
Ir socialinės paramos gavėjui
nebereikės ieškoti, skambinti,
bereikalingai minti kelių institucijų slenksčius.

Pagalba ir institucijoms
Vieninga informacinė sistema svarbi ne tik socialinių
paslaugų gavėjams, bet ir jų
teikėjams. Juk savivaldybės,
jos seniūnijų socialiniams
darbuotojams, įvairių nevyriausybinių organizacijų savanoriams, kurie paprastai
yra pirmieji paramos gavėjo
kontaktiniai asmenys, taip
pat nėra paprasta disponuoti
gausia, bet fragmentiška informacija. Kur nukreipti žmogų, kurį prireikė, pavyzdžiui,
pavėžėti pas gydytoją? O juk
ši paslauga dabar, karantino laikotarpiu, kai drastiškai
sumažėjo viešojo transporto
priemiestinio ir tarpmiestinio
susisiekimo maršrutų, labai
reikalinga ir aktuali. Informa-

Parama – ne tik maistu,
lėšomis ir paslaugomis
Informacinė sistema leis išplėsti ir paramos sąvoką. Juk
ji – ne tik materialinė. Parama
yra ir suteiktos žinios. Todėl
informacinėje sistemoje bus
teikiami duomenys apie įvairiausius renginius, mokymus.
Tai ir padrąsinantis, įkvepiantis pavyzdys, pasakojamas
sėkmės istorijose. Tai ir savipagalbos, palaikymo grupės,
vienijančios tos pačios patirties, tų pačių rūpesčių kamuojamus žmones. Tai ir vis aktualesnės tarnystės visuomenei,
savanorystės idėjos. Visa tai
– patrauklia forma, vieningoje
informacinėje sistemoje.
„Rokiškio Sirena“
inform.

TRIBŪNA

Skaitytoja: Apie emocijas tarp piliečių ir kelininkų
„Netikėtai užklupusi žiema vėl įaudrino emocijas
tarp piliečių ir kelininkų.
Vieni negali pravažiuoti,
kiti nespėja valyti. Nespėja
valyti ne tik važiuojamųjų
dalių, bet ir kiemų.

Paprasčiausias būdas susidoroti su sniego pūsnimis
- susidraugauti su kastuvu
ir pusvalanduką pasportuoti. Nesiskundžiu, karantino
metu, kai sporto klubai uždaryti, tai puiki mankšta. Tik
nukasus sniegą, kilo noras, na
kaip noras, poreikis labiau,
takelius pasibarstyti. Gerai
apžiūrėjus aplinkinę teritoriją, paaiškėjo, jog artimiausia
smėlio dėžė pūpso už šimto
penkiasdešimties metrų... tai
yra per tris kiemus.

Šalino nuvirtusius medžius
Pastarosiomis dienomis gausiai
iškritus sniegui, ne visi medžiai
atlaikė sunkią sniego naštą.
Sausio 27-29 dienomis Rokiškio
rajono ugniagesiai 8 kartus
vyko šalinti ant kelio nuvirtusių
medžių:
Sausio 27 d. 07:26 val. gautas
pranešimas, kad Vilkeliškio vs.,
Kamajų sen., ant kelio užvirtęs
medis.
07:11 val. gautas pranešimas, kad
Degenių k., Kazliškio sen., ant
kelio užvirtęs medis.
10:16 val. gautas pranešimas,

Ilgai negalvojusi, nutariau
skambtelti į Rokiškio komunalininką su prašymu tų dėžių
kiekį kiek padidinti. Rodės
elementari problema, kurią
galima paprastai išspręsti. O
nė velnio. Pasirodo, smėlio
dėžė didžiulis deficitas.
Pagrindiniu,
internete
skelbiamu telefonu, atsiliepęs
darbuotojas mane nukreipė
pas, kaip pats teigė, atsakingą
už „visą tai“ Valdą Mačiežą.
O štai šis ponas nedviprasmiškai pasiuntęs mane velniop dar spėjo paaiškinti,
kad dėžės statomos ten, kur
„patogu jiems, o ne gyventojams“. Ir jokie argumentai,
jokie paaiškinimai, jog kiemai nebarstyti nuo žiemos
pradžios (kas logiška, jei dėžė
viena šešiems kiemams), jo

neįtikino ir vargintis ponas nė
nesiruošė.
Taigi, kyla klausimas. Kokiu principu yra skirstomi resursai? Kas atsakingas, kad
slidūs pėsčiųjų takai būtų tinkamai prižiūrėti? Jei gyventojams nesuteikiama galimybė
patiems pasirūpinti savo saugumu, kas kontroliuoja darbuotojus, už tai atsakingus?
Atsakymų iš pono Valdo
negavau. Ponas Valdas buvo
labiau suinteresuotas kuo
greičiau atsikratyti įkyrios

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai
sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi.
Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė
12, Rokiškis

KRIMINALAI

kad Pagojų k., kazliškio sen., ant
kelio užvirtęs medis.
11:33 val. gautas pranešimas, kad
Jūžintų mstl., Jūžintų sen., ant
kelio užvirtęs medis.
12:32 val. gautas pranešimas, kad
Beičių k.., Jūžintų sen., ant kelio
užvirtęs medis.
16:36 val. gautas pranešimas, kad
Laibgalių., Jūžintų sen., ant kelio
užvirtęs medis.
Sausio 28 d. 18:21 val. gautas
pranešimas, kad Saulėtekio g.,
Krylių k., Kamajų sen., ant kelio
užvirtęs medis.
Sausio 29 d. 06:36 val. gautas

paslaugos gavėjos, nei paaiškinti, ar pagelbėti.
Žiema praeis. Slidinėti po
kiemą jau greitai nebereikės.
O klausimai liks. Iš kurių
svarbiausias, mano manymu, kur atsakingi darbuotojai
mokėsi bendravimo kultūros
ir kaip ilgai teks mokėti už
paslaugas, kurios nesuteikiamos?
Autoriaus pavardė
redakcijai žinoma.
Tai yra originalus
autoriaus tekstas.

pranešimas, kad Žiobiškio
k., Rokiškio k. sen., ant kelio
nuvirtęs medis.

Už vairo - neblaivus ir be teisės
vairuoti
Sausio 30 d., apie 17.30 val.
Rokiškio r., Kamajų mstl., A.
Strazdo g., vyras (gim. 1985
m.), neturėdamas teisės vairuoti
(kai teisė vairuoti yra neįgyta) ir
būdamas neblaivus (nustatytas
1,96 prom. girtumas), vairavo
automobilį „Audi 80“.
Apvogė negyvenamą sodybą

Sausio 30 d. pastebėta, kad iš
negyvenamos sodybos Rokiškio
r. dingo įvairūs metaliniai ir
moliniai medaliai, tuščias dujų
balionas. Nuostolis – 307 eurai.
Įkliuvo sukčiams
Sausio 21 d. pranešta, kad
Rokiškyje, vyras (gim. 1992 m.)
internetiniame portale, pirko
prekių, bet jų iki šiol negavo, su
pirkėju susisiekti nebepavyksta.
Nuostolis - 265 eurai.
Panevėžio VPK ir
Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Puikus rokiškėnės
smuikininkės pasirodymas

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinė
Flora Kemundrytė tapo penktojo Respublikinio styginių instrumentų festivalio-konkurso ,,Romantikų įkvėpti" laureate.
Floros mokytoja Laima Plepienė, koncertmeisterė - Kristiana Kemundrytė. Festivalį - konkursą nuotoliniu būdu sausio
18-25 dienomis organizavo Trakų meno mokykla.
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos inform.

Covid-19 situacija rajone:
plieskiasi nauji židiniai

Savaitgalį rajone užfiksuota nemažai covid-19
atvejų – net 48. Viso nuo epidemijos pradžios užsikrėtė
1540 rajono gyventojų. Šią
statistiką pateikė Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro Rokiškio skyriaus
vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Daivutė Bulovienė.

Nuo šios ligos jau pasveiko
1224 rajono gyventojai, auga
gydomų skaičius – pirmadienio rytą jų buvo 242. Per
savaitgalį covid-19 nusinešė
vieno žmogaus gyvybę, viso
jų nuo epidemijos pradžios
mūsų rajone mirė 44. Nuo
kitų ligų mirusių (bet sirgusių
ir covid-19) skaičius nepakito
– 28.
Pasak D. Bulovienės, pavyko suvaldyti covid-19 židinį Skemų socialinės globos
namuose: ten laikomasi itin
griežto karantino ir jo dėka
infekcija iš korpuso neišplito
kitur. Nors, kaip sakė pašnekovė, kai kurie to korpuso
gyventojai akivaizdžiai nepatenkinti tokiais ribojimais,
bet būtent jie, kartu su kitomis
priemonėmis, leidžia valdyti
situaciją.
Naujas židinys – Rokiškio
mašinų gamykla. Kol kas, pa-

sak pašnekovės, ten nustatyta
jau 21 susirgimas.
Tarp židinių ir prekybos
centras „Senukai“, ten serga
du asmenys. Taip pat ir „Rėkyvos“ durpyne fiksuoti keli
atvejai, į židinių sąrašą pateko
ir „Duguva“.. Nemažai covid-19 židinių yra šeiminiai.
D. Bulovienė priminė
pareigą susirgusiems darbuotojams apie ligą pranešti
darbdaviams. Savo ruoštu
darbdaviai privalo nedelsdami raštu informuoti apie
susirgusiuosius ir su jais kontaktavusius asmenis Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro Rokiškio skyriui. To
reikia ne dėl biurokratizmo:
pasak D. Bulovienės, pranešimai reikalingi, kad kontaktavę asmenys galėtų saviizoliuotis ir gauti nedarbingumo
pažymėjimus.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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UAB „Lašų duona“
siūlo darbą
pardavimo vadybininkui.

Laisvės g.13

DOVANOJA

• Dovanojame du jaunus kačiukus,
juoda - katytė, margas - labai
meilus katinėlis. Abu sterilizuoti.
Tel. 8 618 58 156. Rokiškis
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Puošnią suknelę su švarkeliu.

Kaina 14 Eur. Tel. 8 675 33 768.
Rokiškis
• Aulinukus pavasariui, žybsi. 3334 dydis. Kaina 6 Eur.
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Puikios būklės, žieminę striukytę
- paltuką mergaitei. 134 dydis,
spalva šviesi rožinė. Kaina 18 Eur.
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Pašiltintus džinsus, velvetines
kelnes. Kaina 25 Eur. Turime
įvairių dydžių. Tel. 8 604 15 320.
Rokiškis
• Striukytes mergaitei. Dydžiai 40
ir 42 cm, kaina 10 Eur.
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Žieminius ,naujus, šiltus batukus
mergaitei. Dydis 27, kaina 15 Eur.
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Naujus sportinius batus. 44 dydis.
Kaina 28 Eur. Tel. 8 695 14 987.
Rokiškis
• Labai geros būklės striukes
: sportinė QuickSilver firmos
(marga), kita-sOliver. 12-13 metų
paaugliams. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Naujus batus, 38 dydžio.
Neperšlampantys. Viduje kailis.
Tokiam orui - puikus pasirinkimas.
Kaina 25 Eur. Tel. 8 643 00 795.
Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• Aukštu dažnių garsiakalbius.

Neoriginalūs, bet turiu senus, reikia
tvarkyti. Skamba puikiai, be jokių
pašalinių garsu. S-90 100Eur.,
Denon PMA-680R 80 Eur. Kaina
100 Eur.
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• Firminę, vokišką kolonėlę.
Dviguba, galinga, aukšta. Siunčiu
paštu. Kupiškis. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Nešiojamą, įkraunamą kolonėlę.
Siunčiu paštu. Kupiškis.
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Vonyx, firmine, naują kolonėlę.
900 W, 450 rms. Kupiškis. Kaina
100 Eur. Tel. 8 684 20 231.
Kupiškis
• Naują, firminę kolonėlę su
vidiniu, integruotu stiprintuvu.
1250 rms, 2500 W. Matmenys:
90×90×80, svoris - 50 kg. Kupiškis,
nesiunčiu nes sunki. Kaina 155 Eur.

Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Alpine magnetolą. MP3, USB.
Kaina 25 Eur. Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Naują suvirinimo aparatą. 300
A, vienfazis. Kaina su siuntimu.
Kupiškis. Kaina 85 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Stiprintuvą Onkyo su S90
kolonėlėmis. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

Matininkas Juozas Dūdėnas 2021-02-12 10.00 val.
atliks kadastrinius matavimus sklypo projektinis
Nr. 7377/1:proj.343, esančio Naujasodės k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų
ženklinime gretimo žemės sklypo kadastro Nr.
7377/1:147 savininkus ir paveldėtojus.
Kontaktinė informacija:
Tel. 8 606 42947
matininkas.dudenas@gmail.com
Adresas: Maironio g. 4, Utena
Tel. 8 630 72 587. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbininkai
darbui miške. Už darbo dieną - 50
Eur. Tel. 8 623 15 093.
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Didelį, Merinosų veislės (kodas
30) aviną. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 682 42 137. Rokiškis
• Kalifornijos triušius. Įvairaus
amžiaus. Galima ir skerdieną, iš
anksto užsisakius, 6 Eur/kg.
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Avieną. Kaina 3 Eur.
Tel. 8 612 02 334. Rokiškis

KITA

IEŠKO DARBO

• Ieškau vairuotojo darbo, turiu

C, CE, 95 kodą, taip pat turiu Tr1,
Tr2 ir SZ kategorijos vairuotojo
pažymėjimą. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 601 43 094. Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo. Darbo
stažas 30 m., dirbu namuose.
Tel. 8 626 81 551. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti
ligonius.Turiu patirties įvairiose
situacijose. Turiu rekomendacijas.
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Ieškau darbo, susijusio su
Tr1, Tr2 kategorijomis. Turiu
automechaniko diplomą. Siūlyti
variantus. Tel. 8 695 70 337.
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Skubiai.
Galiu dirbti salės darbuotojų
prekybos centre, pagalbiniu
virtuvės darbuotojų, kiemsargiu ir
krovėjų. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• 32 metų vaikinas ieško darbo.
Tel. 8 609 08 832. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Skubiai.
Galiu dirbti ir pagalbinius darbus.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti
senyvo amžiaus žmogų arba
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489.
Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi 2 karvių melžėjai.

Darbas Švedijoje. Reikalinga
minimali 1 metų patirtis, anglų k.
Atlyginimas - 12 Eur/val bruto.
Atlyginimas mokamas kas mėnesį.
Pirmenybė teikiama turintiems
analogiško darbo patirties ir
turintiems žinių apie gyvūnų
priežiūrą. Kaina 2100 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Siūlomas darbas. Darbo pobūdis:
prekyba duonos, pyrago ir
grikių gaminiais. Reikalavimai:
patirtis dirbant panašioje srityje
- privalumas; geros anglų kalbos
žinios; geri darbo kompiuteriu
įgūdžiai; komunikabilumas,
strateginis mąstymas, rusų kalbos
mokėjimas - privalumas. Kaina
1500 Eur. Tel. 8 682 47 857.
Rokiškis
• UAB siūlo darbą malkų skaldymo
aparato operatoriui - darbininkui.
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Siūlomas darbas miškovežio
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067.
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas
(-a) padėklų surinkėjas (-a).
Darbo vieta Panemunėlio gelž.
Stotis. Darbo laikas nuo 8:00 iki
17:00 val. Iš Rokiškio darbuotojai
vežami įmonės transportu. Darbo
užmokestis neatskaičius mokesčių
800-960 Eur. Tel. +37061003980.
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis
darbuotojas dirbti paruošiamuosius
darbus suvirintojui. Rokiškio Sūris.

• Naudotą veikiantį trifazį grūdų

malūną. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 646 24 361. Rokiškis
• Audinės ilgus, klasikinius
kailinius. 48-50 dydžio, geros
būklės. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Kilimus. 2x3. Tel. 8 688 88 401.
Rokiškis
• Granito trinkeles apdailai,
grindiniui. Matmenys: 5x10x10
cm. 0.50Eur/vnt. Tel. 8 623 38 045.
Rokiškis
• Šienainio ritinius.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Sniego valymo diską. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 610 60 425. Rokiškis
• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22
vnt. Sauskelnes-kelnaites Tena M
dydžio, 19 vnt.. Tel. 8 618 34 320.
Rokiškis
• Didelę, visiškai naują pavėsinę.
Matmenys 350x350x235. Kaina 60
Eur. Tel. 8 676 85 291.
Rokiškis
• Trivietes ir keturvietes, visiškai
naujas, pripučiamas palapines.
Trivietes kaina 100 Eur, o
keturvietės 130 Eur.
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Didelį grilį - rūkyklą. Visiškai

Nepriklausomas rajono laikraštis

Darbo pobūdis: prekyba duonos, pyrago ir grikių
gaminiais; bendravimas su esamais įmonės klientais, visapusiškas informacijos apie gaminius ir teikiamas paslaugas suteikimas tiesiogiai, telefonu ir
el. paštu; komercinių pasiūlymų, sąmatų ruošimas ir
pateikimas klientams; naujų klientų paieška, rinkos
analizė; pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas,
vykdymas, atsiskaitymų kontrolė.
Reikalavimai: patirtis dirbant panašioje srityje - privalumas; labai geros anglų kalbos žinios; geri darbo
kompiuteriu įgūdžiai; komunikabilumas, atsakingumas, strateginis mąstymas, veržlumas, noras tobulėti ir siekti aukštesnių rezultatų; gebėjimas dirbti
komandoje; rusų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu
– privalumas.
Mes jums siūlome: įdomų ir atsakingą darbą draugiškame kolektyve; konkurencingą, laiku mokamą
atlyginimą bei motyvuojančią skatinimo sistemą;
visas socialines garantijas; profesinio tobulėjimo ir
saviraiškos galimybes.
Atlyginimas: 1300-1500 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Kreiptis tel. +370 682 47857
naujas, tik trūksta vienos nešimo
rankenos.124 x 57. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Šiltus šalikus, skaras apsivynioti
apie kaklą, apsigobti ant pečių. Yra
įvairaus dydžio. Tel. 8 620 31 695.
Rokiškis
• Labai geros būklės knygas
mergaitėms. Kaina 6 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Arkliukų kolekciją. Kaina 18 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Rankų darbo vienetinę lėkštę
vaisiams ar kitoms gėrybėms.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Kokybiškus kvepalus, vietoje
ir ne tik. Pakuoju rinkinukus
Valentino dienos progai. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 627 99 644. Rokiškis
• Ekologišką medų. Tel. 8 609 95
180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Samsung. 24 colių,

60 cm įstrižainė. Veikia tinkamai,
tvarkingas, nesubraižytas. Kaina 50
Eur. Tel. 8 623 38 045.
Rokiškis
• Monitorių Acer. 49 cm įstrižainė.
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį. 7
windows. Tel. 8 648 41 007.
Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Gal kas nori išbandyti švediškos,
raugintos silkės. Pūdyta. Kaina 10
Eur. Tel. 8 622 09 364.
Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Galite palikti telefoną remontui

arba apsauginio stiklo užklijavimui.
Atsiėmimo punktas Rokiškyje,
Panevėžio g. 1D.Darbo laikas:
I-V 12-18 val., VI 10-14 val.
Prekes užsisakykite telefonu,
alvioprekyba@gmail.com ar
Facebook: UAB Gerita.
Tel. 8 684 21 011. Rokiškis
• Huawei P smart. fig lx1, spalva
auksinė. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 605 05 564. Rokiškis
• iPhone 6s 16GB. Visiškai
tvarkingas, neskilęs, nedužęs,
pakeista nauja, originali baterija.
Kaina 85 Eur. Tel. 8 655 12 035.
Rokiškis
• Huawei p8 lite. Viskas puikiai
veikia, tik ekranas skilęs. Kaina 30
Eur. Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
• Samsung S4. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Tvarkingą telefoną iPhone 6s,16
GB. Plačiau telefonu. Kaina 110
Eur. Tel. 8 694 12 079.
Rokiškis
MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Ryga. Tel. 8 600 38 897.
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gyvenamą jįnamą Kamajų mstl.,

Rokiškio raj. Namas mūrinis, vieno
aukšto, su mansarda. Bendrasis
plotas 92.62 kv. m. Name yra 3
šviesūs, erdvūs kambariai, tualeto
ir vonios kambarys, jauki virtuvė.
Kaina 18000 Eur.
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių
kaime, Rokiškio rajone. Namas
1977 m. Pirmajame namo aukšte
yra prieškambaris, koridorius,
virtuvė, 3 kambariai. Mansardoje
yra 3 kambariai, vienas iš jų su
balkonu. Kaina 13000 Eur.
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir
ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Dizaino
dokumentika.
Judanti grafika
16:30 Dizaino
dokumentika.
Konceptualus dizainas
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vakaras su Edita
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Dizaino
dokumentika.
Leidinio dizainas
16:30 Dizaino
dokumentika. Mados
aksesuarai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Dizaino
dokumentika. Mados
dizainas
16:30 Dizaino
dokumentika. Paslaugų ir
socialinis dizainas
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?

kaime, Rokiškio rajone. Namas
pastatytas 1972 m., remontuotinas.
Nesenai pakeisti namo langai
plastikiniais. Kaina 4500 Eur.
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime,
32 a namų valdos (vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijų) paskirties žemės sklypą
su jame esančiu naujai pastatytu
garažu. Yra leidimas statyboms,
suprojektuotas namas. Kaina 16000
Eur. Tel. 8 678 75 239.
Rokiškis
• Gyvenamą namą Pakriaunių
kaime, Rokiškio r. Namas mūrinis,
vieno aukšto, su mansarda. Bendras
plotas 115.29 kv. m. Name yra 3
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 2
gyvenami kambariai . Kaina 13000
Eur. Tel. 8 679 76 044.
Rokiškis
• Namo dalį Obelių mieste, J.
Jablonskio gatvėje. Priklauso
46/100 dalis rąstinio gyvenamojo
namo, 1/3 dalis ūkinio pastato.
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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

05:55 Atsargiai! Merginos
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę

turnyras. Kauno „Žalgiris“–
Belgrado „Crvena Zvezda“.
Tiesioginė transliacija
iš Kauno.
22:05 Dviračio žinios
22:30 7 Kauno dienos
23:00 Kai nusėda dulkės
24:00 Alpių detektyvai
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 Stilius
03:55 2021-ieji – Lietuvos
valstybės archyvų metai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:10 Moderni šeima
05:55 Atsargiai! Merginos
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis

18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Dangoraižio apiplėšimas
00:40 Tonis Erdmanas
03:15 Panorama
03:45 Dienos tema
04:10 Vartotojų kontrolė
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:05 Moderni šeima
05:55 Atsargiai! Merginos
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
Namui priklauso 18 arų žemės
sklypas, kuris nuomojamas iš
valstybės. Kaina 5500 Eur.
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Antanašės k., Rokiškio rajone.
Namas pastatytas 1977 m.
Pirmajame namo aukšte yra
prieškambaris, koridorius, virtuvė,
3 kambariai. Mansardoje yra 3
kambariai, vienas iš jų su balkonu.
Kaina 21000 Eur.
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• 3 kambarių, 65,88 kv. m butą
Tekstilininkų g., Juodupės
miestelyje. Butas yra 1 aukšte iš
5, 1980 m. statytame mūriniame
name. Butas tvarkingas. Kaina
14000 Eur. Tel. 8 608 39 583.
Rokiškis
• Žemės sklypą Klišių k. 1 ha., 30
a. Tel. 8 695 28 930.
Rokiškis
• Namą su ūkiniu pastatu Rokiškio
raj., Kamajų miestelyje. Netoli, už
1 km Petrošiškio ežeras. Šalia yra
3 tvenkiniai. Centre parduotuvė,

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Spartanas
22:25 Vikinglotto
22:30 Spartanas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Spartanas
00:20 Rezidentas
01:15 Rouzvudas
02:05 Tironas
03:05 Moderni šeima
03:30 Rezidentas
04:20 Rouzvudas
05:10 Moderni šeima
05:55 Atsargiai! Merginos

07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žmogus be
praeities
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Žmogus be praeities
00:00 Rezidentas
01:00 Rouzvudas
01:50 Tironas
02:55 Moderni šeima
03:25 Rezidentas
04:15 Rouzvudas
05:05 Moderni šeima
05:55 Atsargiai! Merginos
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Brolis lokys
21:10 Diena po rytojaus
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Diena po rytojaus
23:45 Auklė nakčiai
01:20 Spartanas
03:10 Septinta kategorija.
Pasaulio pabaiga
04:45 Tironas

06:25 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 2
01:00 Šalta dienos šviesa
02:40 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:10 Kalnietis

06:35 Greitojo reagavimo būrys

06:20 Svaragini.
Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Tobulas apiplėšimas
00:20 Narkotikų prekeiviai
01:35 Misija Neįmanoma 2
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:20 Alchemija
04:50 RETROSPEKTYVA

06:35 Greitojo reagavimo

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 PREMJERA Kurjeris
23:20 Adjutantas
01:10 Mačetė
03:00 Tobulas apiplėšimas
04:25 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso r
eindžeris
10:00 Kalnietis

06:30 Greitojo reagavimo būrys
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:40 Stoties policija
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia

bažnyčia, mokykla. Asfaltuotas
privažiavimas. Šildymas: kietuoju
kuru, elektra yra, sklypo plotas -15
a. Kaina 10000 Eur.
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 120 kv.m namą Rokiškio raj.,
Obelių miestelyje. 29 a. Šildymas:
kietuoju kuru, dabar išgriautas nes
yra naujas kietojo kuro katilas, bet
neprijungtas. Pradėtas remontuoti,
grindis nuimtos, buvo planuojama
daryti grindinį šildymą. Kaina 6200
Eur. Tel. 8 659 12 691.
Rokiškis
• 3 kambarių butą, sodą ir garažą
– Juodupėje. Tekstilininkų g. 15,
42468 Juodupė , Rokiškio r. sav.
Butas 54 kv. m, 4 aukšte, baltų
plytų, 4 aukštų name, (stogas
remontuotas), butas nekampinis.
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 659 12 691.
Rokiškis
• Namą su patogumais. Tualetai yra
per abu aukštus, Dviragio ežeras
aplink Salą – 60 metrų. 2018 m.
pakeisti langai, šarvo durys ir
visas naujas san.mazgas. Namas

renovuotas. Rokiškio r. sav., Salos,
Tujų g. 9. Kaina 14500 Eur.
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje.
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Rąstinį, seną namą nusigriovimui.
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Kriaunų k., tvarkingą, prižiūrėtą
sodybą. Namų valda 15 a. Yra 17 a
dirbamos žemės. Tel. 8 639 19 268.
Rokiškis
• Garažą Pergalės g,. . Kaina 2000
Eur. Tel. 8 648 88 355.
Rokiškis
• Gyvenamą namą su kitais
statiniais, mieste. Centralizuota
kanalizacija ir vandentiekis. Kaina
40000 Eur. Tel. 8 604 09 285.
Rokiškis
• Dalį medinio namo Laisvės
gatvėje. Du kambariai ir virtuvė.
Atvestos miesto komunikacijos,
šildymas vietinis. Yra žemės, dalis
rūsio, ūkinių statinių. Reikalingas
remontas. Rami ir patogi vieta.
Kaina 7700 Eur. Tel. 8 611 31 634.

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 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom!
21:00 Patriotų diena
23:45 Tomo Krauno afera
02:00 Didžiojo sprogimo teorija
02:40 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Mūsų gyvūnai
07.00 Lietuvos miestai
08.00 „Paslaptys”
09.00 „Netikėtas teisingumas“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“

būrys
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 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom!
21:00 Panikos kambarys
23:15 Patriotų diena
01:55 Didžiojo sprogimo
teorija
02:40 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle: Keliautojo
dienoraštis
07.00 #NeSpaudai
08.00 „Paslaptys”
14:50 Atsargiai - giminės!
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Žmogus šešėlis
23:25 Panikos kambarys
01:40 Iš visų jėgų
02:30 CSI. Majamis

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“

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
06.30 Deutsche Welle: Greitis
07.00 Oponentai
08.00 „Paslaptys”
09.00 „Netikėtas teisingumas“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena

14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Mūsų gyvūnai
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
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. Pokalbiai
04.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04.25 Vantos lapas
04.50 „Reali mistika“
05.35 Kaimo akademija
06.00 „Paslaptys”

Rokiškis
• Butą Juodupėje. Didelis balkonas,
plastikiniai langai, šarvo durys.
Prie namų daržas, garažas ir sodas
su mūriniu nameliu. Galiu palikti
baldus ir buitinę techniką, Kaina
už viską, galima ir atskirai. Kaina
11500 Eur. Tel. 8 620 59 156.
Rokiškis

• Išnuomojamas 2 kambarių butas
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NUOMA

Jaunystės g. Pirmas aukštas. Kaina
120 Eur/mėn . Tel. 8 692 67 770.
Rokiškis
• Ūkininkas ieško žemės paskirties
sklypų nuomai. Kamajų ir Salų
apskrityje. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 624 04 592. Rokiškis
• Ieškau vieno kambario buto
nuomai Rokiškyje.
Tel. 8 654 26 472. Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką lovelė su stalčiumi. Yra
apsaugos nuo apkramtymo, lova
su ratukais. Parduodu su čiužiniu,
kuris iš vienos pusės minkštesnis,
iš kitos kietesnis, viduje bambuko
pluoštas. Prie lovelės pridedu
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apsaugas, užuolaidas ir stovą.
Lovelės būklė gera. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 601 68 099. Rokiškis
• Beveik naujas pačiūžas. 31-33
dydžio. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Maniežinę lovytę.
Nesulankstoma, naudoti tinkama.
Kaina 20 Eur.
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
PASLAUGOS

• Valome sniegą nuo stogų.

Tel. 8 687 73 069. Rokiškis
• Šiltiname pastatų, privačių
namų, sienų oro tarpus, sienas,
perdangas, grindis ir stogus,
sertifikuota (Knauf supafil) biria
pučiama mineraline vata. Tikimės,
kad rasime tinkamiausią sprendimą
Jums ir Jūsų namų šilumai.
Papildomas tel. +37067700994 .
Tel. 8 670 86 872. Rokiškis
• Galime supjauti, suskaldyti
malkas. Galime valyti krūmynus ir
atlikti kitus darbus.
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
PERKA

Tel. 8 629 49 995. Rokiškis
• Perku rusišką žemės ūkio
techniką, traktorius, padargus,
priekabas geromis kainomis.
Tel. 8 682 11 626. Rokiškis
• Superku senus Audi automobilius.
Domina Audi automobiliai iki
1995 m. Tinka įvairios būklės,
važiuojantys ir nevažiuojantys .
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 629 69 873.
Rokiškis

Rokiškis
• Kompresorių. Tel. 8 621 51 352.
Rokiškis
• Geros kokybės, įvairių matmenų
pjautą statybinę medieną.
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Dujų kaitinimo lempą, visiškai
nauja. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galite padovanoti

cukrinių runkelių paukščiams.
Reikia nedidelio kiekio.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
RASTA\PAMESTA

• Rastas šuo. Gerai prižiūrėtas,

didelis, juodas labradoras. Gali
būti daugiau nei vienerių metų.
Labai linksmas ir žaismingas.
Rastas Rokiškyje, prie Cento
parduotuvės, lakstantis apie 20.30
val. vakaro (2021-01-22) Skambinti
869530527. Tel. 8 682 37 522.
Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Pjūklus. Kaina 50 Eur.

Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naują karutį. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naudotus, 3 vnt., Echo CS-501SX
pjūklus. Visi užsiveda, yra įvairių
kosmetinių defektų, bet darbui
netrukdo. Yra dar vienas pjūklas
neveikiantis, imant visus pjūklus
duosiu dovanų. Vieno pjūklo kaina
200 Eur. Už visus 600 Eur.
Tel. 8 623 01 627. Rokiškis
• Elektrinę stumdomą žoliapjovę
su surinkimo krepšiu. Galiu siusti
paštu arba autobusų siuntomis.
Kupiškis. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Trimerį Stihl. 1 kW, mažai
naudotas, būklė 10 iš 10. Kaina 250
Eur. Tel. 8 603 87 554.
Rokiškis
• Pjūklą. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• Perku motorinių dviračių,

mopedų, motociklų dalis, jų
dokumentus, motociklų knygutes.
Tel. 8 651 84 042. Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius,
militaristiką, senus dokumentus,
nuotraukas, apdovanojimus,
pinigus. Tel. 8 610 21 765.
Rokiškis
• Pirksiu vienkiemį Rokiškio
rajone. Gali būti apleistas.
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis
• Išsinuomočiau arba pirkčiau žemę
Kriaunų, Jūžintų seniūnijose.

• Įrankius. Tel. 8 625 04 387.

• Skoda Octavia. Pakeisti diržai.

1.9 l, 81 kW, TA iki 2021-12.
Kaina 700 Eur. Tel. 8 612 89 032.
Rokiškis
• Lengvojo automobilio
priekabą Paul Auwarter. Bortai
2.06x1,25x0,40. Kaina 360 Eur.
Tel. 8 687 15 906. Rokiškis
• VW Vento. 1.9 l, 66+ kW.,
čipuotas. TA iki 2021.04.23, yra
defektų. Kaina derinama. Kaina
350 Eur. Tel. 8 621 24 460.
Rokiškis
• Puikų, be trūkumų automobilį
VW Touareg. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 3750
Eur. Tel. 8 609 94 872.
Rokiškis
• Renault Laguna. 2002 m., 2.2 l,
TDI, 110 kW. Dyzelinas,6 pavarų
mechaninė greičių dėžė. Yra TA
talonas. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 651 10 112. Rokiškis
• Mercedes Benz E220. Iš
Vokietijos. 2004 m., 2,2 l, dyzelis,
110 kW. Variklis dirba gražiai,
automatinė greičų dežė bėgius
jungia labai gerai, nauja priekinė
važiuoklė . Kaina 2450 Eur.
Tel. 8 635 97 693. Rokiškis
• VW Bora. 2003 m., 1.9 l, 96 kW,
dyzelis, automatinė greičių dėž,
universalas. Labai geros būklės.
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
• VW Passat. Yra kėbulo defektų,
bet važiuoti netrukdo. TA iki
2022-05-23. Darbinis automobilis.
Kaina 450 Eur. Tel. 8 624 65 221.
Rokiškis
• Kia Picanto. TA atlikta, 1.1 l,
dyzelis. Kaina 465 Eur.
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Tvarkingą Chrysler. 2006 m.,
2.4 l., benzinas-dujos. 4 cilindrų,
mechaninė pavarų dėžė. Dugnas
išpurkštas antikorozine danga.
arkos taip pat. Važiuoklė be garsų,
kėbulas be rūdžių, variklis dirba
idealiai. Galiu keisti į japonišką
traktorių ar T-25. Kaina 2400 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Keturtonės traktorinės priekabos
linges, žiedą. Tel. 8 623 43 539.
Rokiškis

• Volkswagen Passat. 1994 m., 1.9

l, TDI, 66 kW, TA iki 2021.04.10.
Trauka gera, geros būklės. Kaina
490 Eur. Tel. 8 623 44 192.
Rokiškis
• Volkswagen Alhambra. 1998
m., 1.9 l., TDI, 81 kW. Patikimu
varikliu, TA iki 2022.08.02.
Automobilis geros būklės. Kaina
850 Eur. Tel. 8 623 44 192.
Rokiškis
• Saab 9-5. 2000 m., benzinas/
dujos, 2.3 l. TA iki 2021.05.
Automatinė greičių dėžė, odinis
salonas. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 608 98 270. Rokiškis
• VW Passat B5. Nauja TA,
iki 2023-01. Keturios naujos
Vokohama padangos su R15 lietais
ratais. Kėbulas pagal metus labai
tvarkingas. Šildomos, verstos odos
sėdynės, Climatronic. 1,9 l, 85 kW,
TDI. 220 k km. Su ne naujomis
padangomis pigiau. Kaina 1150
Eur. Tel. 8 655 19 559.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• 2004 m. Opel Zafira, DTI dalimis.
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Kuro purkštuką Mercedes E320,
ML270, S320, Sprinter, V200,
V220, Vito. Kodas 0445110096.
Tikrintas. Atitinka visus
parametrus. Analogai 0445110032,
044511033, 044511034,
0445110035, 0445110095,
0445110201, 0445110202,
0986435012, 0986435030,
0986435037. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Ratlankius. R15, 5/112. Tinka
Audi, Volkswagen, Skoda markių
automobiliams. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• BMW E46 dalimis. 110 kW, 6
bėgių, mechaninė greičių dėžė,
yra visa transmisija, daug detalių
susijusių su varikliu, salonas ir t.t.
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Padangas. 205/60, R16, Nokian
komplektas. Yra ir po dvi. 205/55,
R16 . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Opel Vectra, Astra, Zafira, Audi
A4, B5 vairo kolonėles.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2018 m., 42 savaitės, Viena
sezoną važiuotas vasarines
padangas. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 692 64 675. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1998 m.,
1,9 l, 81 kW. Tel. 8 603 87 554.
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis.
Bmw originalas, R16, 60/235.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ratlankius. R/16, 4×108 su
centravimo žiedais į 57.1. Kaina 40
Eur. Tel. 8 628 01 976.
Rokiškis
• Originalius, VW Passat B7
ratlankius. Tinka ir kitiems Passat,
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bei visiems VW. Tel. 8 682 41 823.
Rokiškis
• Originalius, Volvo, R16
ratlankius. Tel. 8 682 41 823.
Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą.
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Ratlankius. R18, 5/114. Tinka
Toyota, Mazda, Hyundai, Nissan
markės automobiliams. Kaina 200
Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Vido su pulteliu. 54
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007.
Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu. 54
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007.
Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Buldozerio skydą. Kabinamas ant

traktoriaus galo. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Vieno rotoriaus grėblį Dobilas.
Kaina 858 Eur. Tel. 8 662 27 088.
Rokiškis
• Šieno šiaudų rinktuvą. Būklė
labai gerai. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 611 85 831. Rokiškis
• T-25 kabinos apačią - 170 Eur,
kabiną- 270 Eur. Tel. 8 620 55 819.
Rokiškis
• Traktorių Iseki Kata 3200. Kaina
5800 Eur. Tel. 8 620 55 819.
Rokiškis

Konkurencijos
taryba ragina
prekybos tinklus
nebausti tiekėjų
už vėlavimą

Konkurencijos taryba ragina didžiuosius prekybos tinklus
atsižvelgti į koronaviruso pandemijos metu apribotas tiekėjų
galimybes ir neskirti jiems baudų už laiku nepatiektas prekes.
„Pastaruoju metu taryba sulaukia signalų iš maisto prekių
ir gėrimų tiekėjų, kurie nėra pajėgūs įvykdyti prekių tiekimo
užsakymų didiesiems prekybos
tinklams, todėl šie už sutarties
sąlygų pažeidimus skiria tiekėjams pinigines baudas“, – pranešė
taryba.
Anot tiekėjų, dažniausiai prekių tiekimo sutrikimai susiję su
darbuotojų susirgimais bei privaloma saviizoliacija, kitomis
aplinkybėmis, kurių neįmanoma
iš anksto numatyti.
Konkurencijos taryba ragina
įmones atsižvelgti į objektyvias
priežastis ir vengti finansinių
sankcijų už sutarčių pažeidimus.
BNS inform.
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Minkšti kopūstų kepsneliai

Vasario 2-oji,
antradienis,
6 savaitė

Ingredientai:
• 1 kilogramas kopūsto (apvirto)
• 2 kiaušiniai
• 105 gramai manų kruopų
• 80 g kvietinių miltų
• 1 pundelis rausvųjų svogūnų (arba paprasto)
• 1 pundelis špinatų
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų
pipirų
• pagal poreikį sviesto (kepti)
• pagal poreikį aliejaus (kepti)

Iki Naujųjų liko 332 dienos
Grabnyčios, Perkūno diena
Kristaus Paaukojimo šventė
Pasaulinė pelkių diena
Saulė teka 8.09 val.,
leidžiasi 16.57 val.
Dienos ilgumas 8.48 val.
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Kandida, Kandidas, Orinta,
Orintas, Rytis, Valdas, Valdemaras,
Valdimantas, Valdonė, Vandenė,
Voldemaras.
Rytoj: Blažiejus, Blažys, Oskaras,
Radvas, Radvė, Radvilas, Radvilė,
Radvina, Radvinas, Tolbaudas,
Toldravas, Toliotas, Toliotė.
Poryt: Arvilė, Andrius, Joana,
Minija, Vydmantas..

Dienos citata

„Kaltink save, o ne saulę, jeigu
tavo sodas nežydi“
(Kinų patarlė).

Šiandien
pasaulio istorijoje

962 m. popiežius Jonas
XII Vokietijos karalių Otoną I
karūnavo Šventosios Romos
imperijos imperatoriumi.
1509 m. Fransisko de Almeidos (Francisco de Almeida) vadovaujami portugalai
per Diu mūšį sutriuškino musulmonų karo laivyną ir taip
užsitikrino viešpatavimą Indijos vandenyne.
1536 m. ispanų keliautojas
Pedras de Mendosa įkūrė Buenos Aires.
1556 m. Kinijos Šanksi,
Šansi ir Henano provincijose
įvyko stipriausias žmonijos
istorijoje žinomas žemės drebėjimas, nusinešęs maždaug
830 tūkst. žmonių gyvybes.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1348 m. Strėvos mūšyje susikovė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Kryžiuočių ordino
kariuomenės.
1562 m. Livonijos administratorius Rygos pilyje Mikalojui
Radvilai perdavė Livonijos ordino valdas, Rygos pilies ir miesto
raktus. Senoji Livonijos valstybė,
gyvavusi 350 metų, žlugo.
1838 m. netoli Svisločiaus
gimė 1863 m. sukilimo Lietuvoje
vadas Konstantinas Kalinauskas.

Post
scriptum

Amžiną namą tik giltinė pastato.

Valstybių skola 2020-aisiais
išaugo iki beveik 98 proc. BVP
Tarptautinio
valiutos
fondo (TVF) skaičiavimais,
valstybių skola 2020-ųjų
pabaigoje pasiekė 89,6 trln.
JAV dolerių, o jos ir per metus sukuriamo bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis išaugo nuo 83,5 proc.
iki 97,6 procento.

TVF prognozuoja, jog šiemet, užsitęsusios koronaviruso pandemijos sąlygomis,
šis santykis ūgtels iki 99,5
procento.
„Globalios 14 trln. JAV dolerių vertės valstybių išlaidos
padeda išsaugoti gyvybes ir
pragyvenimo šaltinius, sušvelninti pandemijos poveikį gamybai ir vartojimui. Kartu su
ekonomikos nuosmukiu, dėl
kurio nyksta pajamos, ši parama didina valstybės skolas ir
skyles ižduose“ – teigiama fondo apžvalgoje.
TVF pažymi, jog kritiškai
svarbu subalansuoti paramą
vartojimui trumpalaikėje perspektyvoje, siekiant ekonominio
atsigavimo ir stabilumo vidutinės trukmės perspektyvoje.
Ypač reikšmingas vals-

tybės skolos augimas pernai
užfiksuotas išsivysčiusiose
šalyse, kurios gali pritraukti
lėšų už mažas palūkanas. Šių
valstybių grupės skola per
praėjusius metus išaugo nuo
105 proc. iki 123 proc. BVP,
o šiemet gali padidėti iki 125
proc. BVP.
TVF tikisi, kad daugumos
valstybių iždų deficitai 2021
metais sunyks dėl labai tikėtino įplaukų padidėjimo ir išlaidų sumažėjimo, įsibėgėjus
masiniams vakcinavimui bei
atsisakius griežtų užkrato plitimą ribojančių priemonių.
„Tačiau bei papildomos
fiskalinės paramos, išskyrus
priemones, įtrauktas į 2021ųjų biudžetų planus, mažesni
šių metų biudžetai gali sulėtinti ekonomikos atsigavimą,
kurio sparta ir apimtys tebėra sunkiai prognozuojami.
Išaugę įsiskolinimai, valiutų
stabilumo, reitingų mažinimo
bei rinkų neigiamų reakcijų
grėsmės skatins besivystančias ekonomikas sugriežtinti
fiskalinę politiką“, – teigiama
TVF apžvalgoje.
BNS inform.

Popiežius paskyrė pasaulinę dieną
„pamirštiems“ seneliams
Popiežius
Pranciškus
sekmadienį pranešė, jog
kiekvienų metų liepą visos
Katalikų Bažnyčios bus
švenčiama seneliams ir vyresnio amžiaus žmonėms
skirta diena.

„Seneliai yra dažnai pamirštami“, – per Viešpaties
angelo maldą sekmadienį
sakė 84 metų pontifikas ir
pridūrė, jog „garbus amžiaus
yra dovana“.
„Seneliai yra ryšys tarp
kartų, kuriuo jaunimui perduodama gyvenimo patirtis
ir tikėjimas“, – pabrėžė jis.
Argentinietis
popiežius
paskelbė, jog kiekvienas metais ketvirtąjį liepos sekmadienį bus minima Pasaulinė

Gaminimas:
Svogūną susmulkinti. Į keptuvę įdėti sviesto, ištirpinti, suberti svogūną ir apkepti.
Kopūstą sutarkuoti burokine tarka, suberti į dubenį. Špinatus susmulkinti. Į dubenį su
kopūstu sudėti svogūną, suberti manų kruopas, miltus, įmušti kiaušinius, įberti druskos, pipirų, įdėti špinatus ir gerai išmaišyti. Iš paruoštos masės formuoti kepsnelius. Į
keptuvę įpilti aliejaus, įkaitinti, sudėti paruoštus kepsnelius ir apkepti iš abiejų pusių
po kelias minutes iki kol apskrus.

Orų prognozė vasario 2-4 d.
Diena
Vasario 2 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį -8
Dieną -1

Vėjas
PR,
6-12 m/s

Pastabos
Vietomis pustys,
plikledis.

Vasario 3 d.

Naktį -5
Dieną -2

V,
3-8 m/s

Plikledis.

Vasario 4 d.

Naktį -11
Dieną -6

Š,
3-8 m/s

Plikledis.

Pernai Lietuvoje trečdaliu išaugo nužudymų
artimoje aplinkoje skaičius

Pernai, lyginant su
ankstesniais metais, trečdaliu išaugo nužudymų
artimoje aplinkoje skaičius, rodo Statistikos departamento
paskelbti
duomenys.

Statistikos departamento
duomenimis, 2019 metais artimoje aplinkoje įvykdyti 21,
pernai – 28 nužudymai.
Iš viso pernai užregistruoti
7 tūkst. 132 smurtiniai nusikaltimai šeimoje, tai 7,3 proc.
mažiau nei 2019 metais.
38,7 proc. sumažėjo pranešimų apie seksualinę prievartą, tačiau sunkių sveikatos
sutrikdymų užregistruota 13
proc. daugiau.
94,4 proc. pernai dėl smurto artimoje aplinkoje užregis-

truotų nusikaltimų – nesunkūs sveikatos sutrikdymai.
Jų registruota 6,7 tūkst. ir jie
sudarė 64,6 proc. visų šalyje
užregistruotų nesunkių sveikatos sutrikdymų (2019 m. –
62,7 proc.).
Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruoti nusikaltimai pernai sudarė 16,8 proc.
visų užregistruotų nusikaltimų, metais anksčiau jie sudarė 16,2 proc.
Nuo smurto artimoje
aplinkoje pernai nukentėjo 7
tūkst. 332 žmonės, 62 proc.
jų buvo miestų gyventojai. 80
proc. suaugusių nukentėjusiųjų buvo moterys, iš jų 79,5
proc. nukentėjo nuo intymaus
partnerio.
10,5 proc., nukentėjusiųjų
nuo smurto artimoje aplinko-

je užregistruotų nusikaltimų
– vaikai iki 18 metų amžiaus,
84,8 proc. jų nukentėjo nuo
tėvų ar įtėvių.
58 proc. visų įtariamųjų
ar kaltinamųjų smurtu turėjo
vidurinį ar profesinį išsilavinimą, daugiau kaip penktadalis (22,1 proc.) – pagrindinį, 11,7 proc. – aukštąjį ar
aukštesnįjį išsilavinimą ir 8,2
proc. – pradinį ar neturėjo jokio išsilavinimo.
Beveik pusė (44,5 proc.)
asmenų nusikaltimo padarymo metu niekur nedirbo ir nesimokė ir net 55,2 proc. buvo
apsvaigę nuo alkoholio ar
narkotinių medžiagų. Didžioji dalis asmenų (5,7 tūkst.
arba 98 proc.) buvo įtariami
(kaltinami) fiziniu smurtu.
BNS inform.

Turistų srautai į Turkiją 2020-aisiais sunyko 72 proc.

senelių ir vyresnio amžiaus
žmonių diena.
Vatikanas pranešė, kad
popiežius Pranciškus per
pirmąjį šios dienos minėjimą liepos 25 dieną Šv. Petro
aikštėje laikys vakarines mišias, jeigu tai bus įmanoma,
atsižvelgiant į tuomet galiosiančius dėl koronaviruso
taikomus apribojimus.
BNS inform.

Per praėjusius metus
Turkija sulaukė 12,7 mln.
poilsiautojų iš užsienio
– 71,7 proc. mažiau nei
2019-aisiais, skelbia Turkijos kultūros ir turizmo
ministerija.

Didžiausias turistų srautų kritimas fiksuotas balandžio-birželio mėnesiais –
beveik 100 procentų. Liepą
nuosmukis siekė 85 proc.,
rugpjūtį – 71 procentą.
Svečiai iš Rusijos pernai

ir toliau sudarė didžiausią turistų dalį – 16,7 procento.

Į pirmąjį penketą taip pat
pateko Bulgarijos (9,7 proc.)
ir Vokietijos (8,8 proc.),
Ukrainos (7,8 proc.), Jungtinės Karalystės (6,5 proc.)
piliečiai.
Daugiausiai turistų viešėjo Stambule (apie 40 proc.
visų), Antalijos (ketvirtadalis) ir Edirnės (14 proc.) regionuose.
2019-aisiais turistų srautai

į Turkiją augo 15 procentų.
Iki koronaviruso pandemijos Turkijos turizmo
sektorius sukurdavo apie 13
proc. šalies bendrojo vidaus
produkto, jis buvo pritraukęs maždaug 8 proc. visų
dirbančių šalies gyventojų.
Naujienų agentūros BNS
informaciją atgaminti visuomenės
informavimo
priemonėse bei interneto
tinklalapiuose be raštiško
UAB BNS sutikimo draudžiama.

www.rokiskiosirena.lt

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Jei
dabartinė finansinė situacija netenkina, palankus
metas ieškoti papildomų pajamų šaltinių. Tačiau jų ieškodami, kliaukitės tik savo
jėgomis, neįtraukite į tai
pažįstamų. Apskritai, ši savaitė bus itin sėkminga. Jei
kas kliudys jums siekti savo
tikslų, jam nepavyks. O jei
kas bandys jus diskredituoti,
tai ne tik patirs nesėkmę, bet
dar labiau išaugins jūsų populiarumą ir įtaką. Kadangi
gyvenimas apie jus virte virs,
reikės rūpestingai atsirinkti
svarbiausius reikalus, nepriimkite sprendimų paskubomis, tramdykite ambicijas.
Realistiškai vertinkite savo
santykius ir mylimą žmogų.
JAUTIS. Elkitės labai atsargiai,
pagal
principą
„pasitikėk,
bet
tikrink“. Būkite atidūs net
smulkmenoms. Būkite labai
smulkmeniški rengdami ir
pasirašydami dokumentus.
Pasirinkite tik vieną, patį
svarbiausią reikalą, ir jam
skirkite visas savo lėšas bei
laiką. Jūsų atkaklumas įveiks
net sunkiausias užduotis. Netgi nededant didelių pastangų,
jūsų populiarumas, patrauklumas augs. Tik nemanipuliuokite aplinkiniais. Būkite
geresni,
diplomatiškesni.
Antradienis ir sekmadienis –
puikus metas pasimatymams.
Apskritai, šią savaitę jus sups
romantika.
DVYNIAI.
Sublizgėsite savo
talentais ir iš to
dar galite nemažai uždirbti. Materialinius
klausimus vertinkite ir spręskite blaiviai. Ketvirtadienis
palankus metas įsigyti nekilnojamojo turto. Savaitės
pabaigoje tikėtinos gausios
piniginės įplaukos. Apskirtai
reikalus tvarkykite senais ir
patikrintais rekordais, tikslų
siekite ne šturmu, o žingsnis
po žingsnio. Išspręsite kažkokį seniai ramybės neduodantį
reikalą. Be to, turite puikų sąjungininką – mylimą žmogų,
kuris visada padės.
VĖŽYS.
Finansinė situacija
stabili. Esate apkrauti darbu. Tačiau jis jums ne tik patinka,
bet ir duoda labai solidų pelną. Visą savaitę jus nervins
chaosas, greitai besikeičiančios situacijos. Tačiau jūs ne
tik susitvarkysite su iššūkiais,
bet ir iš to išpešite naudos.
Labai svarbu darbe palaikyti
gerus santykius su kolegomis
bei vadovu. Panašu, kad jums
tai pavyks. Neduos ramybės
susikaupę reikalai namuose. Nepamirškite artimųjų,
jų rūpesčių, skirkite tam dėmesio. Meilės fronte laukia

tikras jausmų išbandymas.
Jausmai mylimam žmogui tai
bus karšti kaip ugnikalnis, tai
atšals iki ledo. Ieškokite problemų savyje.
LIŪTAS.
Ir
pinigų turėsite, ir
neplanuotų išlaidų. Nors sėkmė
šypsosis, nesitikėkite, kad ji
tą darys nuolat. Saugokitės
telefoninių sukčių, saugokite
savo banko kortelę, asmens
dokumentus ir duomenis.
Turėsite pasirinkimą: ar veltis į įvairius įvykius, ar likti
nuošalyje. Vadovams drąsiai
pristatykite savo idėjas, sulauksite palaikymo. Ketvirtadienį turėsite nemalonumų
darbe, su kolegomis, kuriuos,
panašu, pats ir išprovokuosite. Stenkitės to išvengti. Savaitgalį skirkite turiningam
ir ramiam poilsiui. Meilės
fronte norėsite permainų, galbūt netgi pakeisti svarbiausią
veikiantį asmenį. Juolab, kad
susipažinsite su įdomiu žmogumi. Nepraraskite proto.
MERGELĖ.
Trečiadienį gausite labai viliojantį
pasiūlymą. Įjunkite visą savo skepticizmą,
valią ir atsisakykite jo. Nes
be nuostolių jis nieko daugiau neduos. Saugokite savo
piniginę ir nuo vagių, ir nuo
neplanuotų, spontaniškų pirkinių. Dabar esate susitelkęs
į savo reikalus, todėl labai
sunku pastebėti ir įvertinti
aplinkinių žmonių poreikius.
Pasistenkite nebūti savanaudžiu, atkreipkite dėmesį ir
į kitus. Trečiadienį reikalai
strigs, jusite didelį informacijos stygių, kuris neleis objektyviai vertinti situacijos. Ketvirtadienį neprieštaraukite
viršininkui, antraip sulauksite
rimtų nemalonumų. Meilės
fronte – slaptų ryšių laikas.
S VA R S T Y KLĖS.
Puikus
metas padėti pamatus finansinei
sėkmei. Todėl skirkite kiek
galite daugiau laiko finansiniams reikalams ir jų sprendimui. Jei koks darbo reikalas
jus nervins ir erzins, geriau
jo sprendimą atidėti kitai savaitei. Ant jūsų galvos tuo pat
metu nukris ir krūva problemų, ir sėkmės laurų vainikas.
Todėl visiškai susipainiosite.
Trečiadienį laikysite egzaminą arba kas nors jus tikrins.
Savaitgaliui didelių planų
nekurkite. Savaitė ne pati
geriausia pretenzijoms, barniams. Nereiktų ir kelti pavydo scenų mylimam žmogui.
Labiau pasitikėkite juo, o ne
įtarinėkite būtomis, esamomis, būsimomis ar išsigalvotomis nuodėmėmis. Elkitės
protingai ir apdairiai.
SKORPIONAS. Trečiadienį
sulauksite puikaus

pasiūlymo. Jis žadės nemenką pelną, o daryti reikės tik
tai, ką ir taip puikiai išmanote. Savaitė bus įtempta, kupina įvairiausių įvykių. Užtat
daug uždirbsite, išspręsite
nemažai problemų, susipažinsite su įtakingais žmonėmis. Saugokite dvasinę pusiausvyrą ir džiaukitės tuo, ką
turite. Raskite laiko mylimam
žmogui: jums dabar kaip niekados reikalinga jo parama,
palaikymas. Jūsų santykiai
taps artimesni, švelnesni. Jei
laukia svarbūs sprendimai,
neskubinkite partnerio.
ŠAULYS. Pagaliau nustosite
lopyti
biudžeto
skyles ir pradėsite
laisviau kvėpuoti. Jūsų aktyvumas ir darbštumas atneš
didelę sėkmę. Ketvirtadienį tikėtina ženkli finansinė
įplauka. Nekreipkite dėmesio į erzinančias, blaškančias
smulkmenas. Nepaisydami
savo optimizmo, realiai įvertinkite savo jėgas, galimybes.
Neperkraukite savęs nereikalingomis, svetimomis problemomis. Jūsų dabartinės
idėjos ilgam paveiks finansinę, darbinę situaciją, todėl
drąsiai kurkite, užuot užsiėmęs menkniekiais. Nusivilsite partneriu, manysite, kad jis
nebeįdomus. Tai laikina.
OŽIARAGIS.
Teks užsiimti buitine diplomatija:
nuo jūsų gebėjimo
tartis, bendrauti priklauso išties daug. Galbūt pavyks gauti paskolą lengvatinėmis sąlygomis. Neskubinkite įvykių,
jei nesate tikri savo jėgomis.
Skirkite laiko įsisenėjusiems
reikalams. Ten, kur nesugebate, nespėjate, būtinai prašykite aplinkinių pagalbos.
Trečiadienį tikėtinas susitikimas, kuris daug ką pakeis
jūsų asmeniniame gyvenime.
Penktadienį vadovybė prikibs
dėl smulkmenų, nekreipkite į
tai dėmesio, nepraraskite orumo ir pusiausvyros.
VA N D E N I S .
Antradienis puiki diena verslui,
ginčitinų klausimų sprendimui. Ketvirtadienį
verslo reikalų geriau neplanuoti. Savaitė palanki drąsių,
ambicingų planų įgyvendinimui. Teks priimti ir labai svarbius, atsakingus sprendimus.
Nedvejokite, metas palankus.
ŽUVYS.
Jei
trečiadienį pasiduosite avantiūrizmui, tai ne itin
rizikuosite. Verslo reikaluose
nebūkite gudresni už kitus,
nes greitai parodys duris. Ketvirtadienį dideli ginčai kils
dėl smulkmenų, venkite į juos
veltis. Savaitės pabaigoje užsiimkite savo reikalais ir nesikiškite į svetimus, juos palikite likimo valiai.

Galimybė įamžinti
brangaus žmogaus atminimą
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.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
VINCAS DEKSNYS 1929-05-17 – 2021-01-28
Kamajų seniūnija:
RIMA PRANCIŠKA BUTKIENĖ 1936-03-10 – 2021-01-20
BIRUTĖ SMALSTIENĖ 1927-08-24 – 2021-01-24

Nuoširdžiai užjaučiame Eugeniją Nikonovą
dėl brolio mirties.

Ansifa su vyru
ir dukros su šeimomis

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Šliką jaunesnįjį,
mirus brangiam tėvui.

Rokiškio rajono sporto veteranai

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

Antrojo karantino neigiama įtaka „Sodrai“
mažesnė, sako vadovė
Lapkritį įvestas ir gruodį
sugriežtintas antrasis karantinas „Sodrai“ turi mažesnę
įtaką nei pirmasis karantinas
pernai pavasarį, teigia „Sodros“ vadovė Julita Varanauskienė.

„Padėtis šiuo metu yra tikrai
kur kas geresnė nei pernai pavasarį, nepaisant to, kad susirgimų
turime daugiau. Didžiausią su
pandemija susijusią „Sodros“ išlaidų dalį sudaro išmokos vaikus
prižiūrintiems tėvams. Ir nors
mokyklų ir darželių dabar yra
uždaryta tiek pat kiek pirmojo
karantino metu, bet nedarbingumą dėl vaikų priežiūros turinčių
tėvų dabar yra kur kas mažiau“, –
BNS sakė J. Varanauskienė.
„Sodros“ duomenimis, nedarbingumo pažymėjimą šeimos
nario priežiūrai dabar turi 20
tūkst. žmonių, daugelis jų prižiūri darželinukus ar pradinukus.
Tuo metu per pirmąjį karantiną jų
skaičius nuolat siekė 50-60 tūkstančių.
Pasak J. Varanauskienės, tam
įtakos turi ir prie karantino sąlygų
geriau prisitaikę verslai, kuriems
pavasarį neigiamos įtakos turėjo
dėl pasaulyje uždarytų sienų sutrikusios logistikos grandinės.
„Dabar matome, kad fabrikai
dirba, gamyba vyksta, o didesnį neigiamą suvaržymų poveikį
jaučia į paslaugas orientuotas,
vadinamasis pramogų sektorius.
Todėl vaikų priežiūros problemas

tėvai dabar tikriausiai sprendžia kitomis priemonėmis, kai tuo metu
pirmojo karantino metu nedarbingumo išmoka už vaikų priežiūrą
jiems buvo kaip kompensacija dėl
negaunamų darbinių pajamų“, –
aiškino J. Varanauskienė.
Tačiau šiuo metu daugiau gyventojų nedirba dėl ligos ar saviizoliacijos – jų yra 8,5 tūkst. Per
pirmąjį karantiną tokių nuolat buvo
iki 5 tūkstančių.
J. Varanauskienės teigimu, socialinio draudimo įmokas prašančių
atidėti įmonių šiuo metu taip pat
yra mažiau nei pavasarį, be to, pirmojo karantino poveikį patyrusių
įmonių įsiskolinimai pastebimai
sumažėjo.
Šiuo metu beveik 5 tūkst. įmonių yra pateikę „Sodrai“ prašymus
netaikyti sankcijų, o jų įsipareigojimų suma siektų apie 45 mln. eurų.
Tuo metu per pirmąjį karantiną
„Sodra“ per VMI buvo gavusi daugiau nei 12 tūkst. prašymų netaikyti
sankcijų.
Pasibaigus pirmajam karantinui COVID-19 poveikį patyrusių
įmonių skaičius siekė 20 tūkst. o jų
skola – 155 mln. eurų. Šiuo metu
15 tūkst. įmonių yra skolingos apie
130 mln. eurų, iš jų 5,7 tūkst. įmonių yra atidėjusios 117 mln. eurų.
Likusios įmonės skolas sumokėjo.
Po pirmojo karantino didžiausios skolos, įskaitant ir atidėtas
įmokas, išliko prekyboje – beveik
30 mln. eurų, gamyboje – 31 mln.
eurų, transporto ir logistikos, apgyvendinimo ir maitinimo sekto-
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riuose – po maždaug 14 mln. eurų.
Paaugo statybos įmonių skolos,
kurios perkopė 10 mln. eurų.
Pasak J. Varanauskienės, palankios yra ir darbuotojų priėmimų ir atleidimų tendencijos. Nors
kovo-gruodžio mėnesiais atleistų
darbuotojų yra 12 tūkst. daugiau
nei priimtų į darbą, kovo-birželio
mėnesiais jų buvo net 24,5 tūkst.
Pasibaigus pirmajai karantino
bangai balansas pasikeitė – liepos-gruodžio mėnesiais į darbą
priimta 12,5 tūkst. darbuotojų daugiau nei atleista.
Nors gruodį 11 tūkst. darbuotojų daugiau atleista, nei priimta, tačiau, anot „Sodros“, tai yra
sezoniškumo įtaka – 2019-ųjų
gruodžio mėnesį taip pat 13 tūkst.
daugiau darbuotojų buvo atleista
nei priimta.
„Aš manau, kad tikrasis antrojo karantino poveikis pasimatys
tik jam pasibaigus, kai įmonėms
jau reikės pradėti mokėti įmokas.
Ir jei tuomet nebus kažkokių subsidijų, pasimatys, kiek įmonių susidurs su klausimu tęsti veiklą ar
ne“, – sakė J. Varanauskienė.
Darbuotojų, esančių neapmokamose atostogose šiuo metu taip
pat yra mažiau nei pirmojo karantino pradžioje. Kovo-balandžio
mėnesiais vienu metu neapmokamose atostogose buvo 13–14
tūkst. darbuotojų, šiuo metu šis
skaičius siekia 7-10 tūkst., nors
švenčių laikotarpiu buvo išaugęs
iki 15-20 tūkstančių.
BNS inform.
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Salonas
l Rankšluosčiai
l Namų kvapai
Paulina
Dovanos į namus l Mako satino patalynė l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai
Tel. 869816377
M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis
AUGALAI

• Kaktusą, 22 cm. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
BALDAI

• Žurnalinį, apvalų staliuką. Kaina
20 Eur. Tel. 8 688 88 401.
Rokiškis
• Spintelę su kriaukle. Kaina 30
Eur. Tel. 8 623 38 045.
Rokiškis
• Kabyklas drabužiams su batų
dėžėmis. 3 vnt. arba visas kartu.
Vienos kaina 30 Eur, visos trys 90
Eur. Tinka servisui, garažui.
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Apvalų virtuvinį stalą. Kaina 30
Eur. Tel. 8 623 38 045.

Rokiškis
• Modernų, žurnalinį/kavos
staliuką. Aukštis 40 cm, plotis 65
cm, ilgis 120 cm. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Puikios būklės prieškambario
baldus. Kaina negalutinė. Kaina
170 Eur. Tel. 8 625 30 550.
Rokiškis
• Du fotelius. Firminiai, iš
Vokietijos, nauji. Galiu siusti
autobusų siuntomis. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Puikios būklės kėdę su ratukais.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 695 14 987.
Rokiškis
• Sofą su miegojimo mechanizmu.
Kaina 10 Eur. Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Labai gera būklės.

Kaina 110 Eur. Tel. 8 666 71 666.
Kaunas
• Stiklinį stalą. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 686 13 345. Rokiškis
• Nebenaują, bet kaip naują sekciją.
2.55x1.68. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 615 55 732. Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Televizorių, monitorių,

mikrobangų krosnelę, radiją.
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• PMZ senovinę siuvimo mašiną.
Veikianti. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Naują, vokišką grilį. Yra 2
grotelės, gryno metalo iešmai.
indas, lėkštė riebalams. Siunčiu
paštu. Kupiškis. Kaina 120 Eur.

Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Vokišką, naują, daugiafunkcinį,
firminį puodą. Kepa, verda, yra
gruzdintuvė ir t.t. Kupiškis, siunčiu
paštu arba autobusu. Kaina 85 Eur.
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Ekspozicinius, cikloninius dulkių
siurblius. Turiu ir akumuliatorinių,
ir elektrinių. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Drėgmės rinktuvą.
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis

Ieškokite
prekybos
centruose!

ANEKDOTAI

Naudingiausias daiktas
namų ūkyje – kaltas vyras.
***
Faraonas nuotoliniu būdu
užsisako maistą:
– Sveiki, Sakrakotepas
norėtų užsisakyti porciją
kviečių paplotėlių.
– Padiktuokite savo vardą
paraidžiui.
– Ibis, du trikampiai,
bangelė, saulė, vėl ibis, šuns
galva ir skarabėjus.
***
Kartais norisi viską mesti.
Bet prieš metant dar reikia ir
iš kažkur paimti.
***
Jei myli – paleisk, Ir jei
jis pas tave grįš, reiškia, kad
daugiau niekam ir nepatiko.
***
Mokslininkai įrodė, kad
didžiausias vitaminų kiekis
yra vaistinėje.
***

ISSN 2669-1639
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

Negalima ilgai atidėlioti
problemos sprendimo.
Anksčiau ar vėliau vis tiek
teks į ją nusispjauti.
***
Akiniuotas žmogus
pasakoja:
– Žmonės mėgsta paimti
mano akinius, juos matuotis,
ir dar klausia, ar jiems tinka.
Ir ką gi aš galiu atsakyti toms
kalbančioms išplaukusioms
dėmėms?
***
Jei miške sutikote mešką,
erkių galite ir nebebijoti.
***
Manote, kad jūs niekam
nereikalingas? Tik prigulkite
pogulio, ir jums paskambins
visi, netgi tie, kurių šimtą
metų neprisimenate.
***
Vestuvių tradicijas jau
seniai laikas keisti: vietoj
puokštės į netekėjusių merginų

būrį reikia mesti nevedusį
vyruką.
***
Efektyvus botago
naudojimas leidžia sutaupyti
meduolius.
***
Nekenčiu frazės „tu
gi moteris. Tarsi galėjau
pasirinkti.
***
Darbo dienomis žadinami
į darželį vaikai už tai tėvams
keršija savaitgalį.
***
Mielai pamesčiau galvą,
bet ją tvirtai ant kaklo laiko
patirtis.
***
Kas sako, kad idealių
žmonų nėra? Va mano vyras,
pavyzdžiui, turi idealią žmoną.
***
Žinant faktą, kad kvailiams
sekasi, matyt būsiu labai
protingas.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089
lina@rokiskiosirena.lt

***
Pats kenksmingiausias
patiekalas – arbata. Prie jos
visuomet įsireikia sumuštinio,
saldainio ar pyragėlio.
***
Jei tvarkysitės rečiau, jūsų
tvarkos rezultatai bus labiau
matyti.
***
Einu prekybos centru,
produktai byra iš glėbio. Juk
man krepšelio nereikia, aš tik
duonytės atėjau.
***
Kiekviena moteris turi
batelius, kuriuos apsiavus
patogu tik sėdėti.
***
Nesvarbu, kiek vyrui
metų, bet jei padovanosite
radijo bangomis valdomą
malūnsparnį, jis išeis iš proto
iš laimės.
***
Meilė, romantika, aišku,
gerai, bet laukiamiausia žinutė
yra „atlyginimą pervedė“.
***
Tris dienas stebėjau
skruzdėlyną: nei planavimų,
nei pasitarimų, nei ataskaitų.
O svarbiausia – visi dirba.
***
Namuose, kur laikomas
katinas, jo plaukai yra
prieskonis.
***
– Berimorai, kas ten kaukia
pelkėje?
– Jūsų žmona, kurios
šiemet nenuvežėte atostogauti
prie jūros, sere.
***
– Ponia Maryte, jūs
taip puikiai tvarkotės su
savo užduotimis, kad net
neįsivaizduoju, kaip mes
be jūsų galėtume apsieiti.

Bet nuo pirmadienio
pabandysime.
***
Kalbasi du tarnai:
– Štai apiplėšė mūsų lordą.
Suprantu, kad vagys išnešė
pinigus, brangenybes. Bet kam
jie pavogė ir mūsų ledi?
– Tam, kad lordas jų
neieškotų.
***
– Berimorai, kas ten
šliurpsi mano batuose?
– Avižų košė, sere.
– O ką avižų košė daro
mano batuose?!
– Šliurpsi, sere.
***
Nusprendžiau išsiplauti
galvą. Nušveičiau vonią ir
veidrodį. Noriu arbatos. Bijau
eiti į virtuvę.
***
Nusipirkau brangius
batelius. Maloniai spaudžia. Ir
pritrynė prabangią pūslę.
***
Jei moteris sako: „tik tu
nesijaudink“, iš tiesų jaudintis
jau per vėlu.
***
Nusipirkau lieknėjimui
skirtos arbatos. Labai skani su
tortu.
***
Moteris suprasti lengva.
Jos kaip atversta knyga. Kinų
kalba. Apie kvantinę fiziką.
***
Atvėrus spintos duris
aplanko miglota nuojauta,
kad du trečdaliai drabužių
skirti atvejui: „o jei aš kartais
išprotėčiau“.
***
Nori praleisti neužmirštamą
naktį? Vakare lovoje sugraužk
keletą džiūvėsių.
***

Kad suprastum moterį,
turi galvoti... kaip bateliai.
***
Horoskopas teigia, kad
žuvys geriausiai dera su
alumi.
***
Ir kas išrado tą nelemtą
lipnią juostą. Dabar ant
jos laikosi tai, kas turi
būti priklijuota, prikalta ar
prisukta.
***
Vienintelės marios, kurias
mačiau šiemet – darbo
marios.
***
Egzistuoja nuomonė, kad
šeštą ryto gręžti sienas pats
laikas, nes jos paryčiui –
minkštesnės.
***
Kaktusas – tai gyvenimu
nusivylęs agurkas.
***
Keliu taurę teraflu už
visus sergančius gripu!
***
Didžiausias įrodymas,
kad Visatoje egzistuoja
aukštesnis protas yra tai, kad
jis su mumis nebendrauja.
***
– Tu persūdei.
– Nes tave myliu.
– Kaip reikia mylėti
žmogų, kad persūdytum
arbatą.
***
Jei prisiekusiam kačių
augintojui ant krūtinės
naktį padėtumėte plytą, tai
jis visą naktį saugotų ją,
užklotų antklode ir bijotų
apsiversti.
***
Galvoje pasigirdo baisus
bildesys. Atrodo, ėmė griūti
grandioziniai planai.
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Justina Kazlionka
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BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915
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