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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Ieškokite prekybos
centruose!

Alicijai Matiukienei – 
solidus įvertinimas

Pelenų diena – apie maldą, viltį ir veiklią meilę

3 p.

3 p.

Kad dūmtraukis nebūtų
gaisro priežastimi

9 p.

Žvilgsnis į ateitį 
Rokiškio krašto garbės 
piliečio Angelo Frosio
akimis

2 p.
Covid-19 židinys 
rajono ligoninėje plečiasi

Vasario 16-oji 
su karantino ženklu:
minėjimai keliasi 
į bažnyčias ir 
virtualią erdvę

4 p.
Iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje. 
Vėliavą kėlė karys savanoris Julius Burokas. 

Rokiškio kultūros centro nuotr.
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Keleivių dėmesiui,
Nuo 2021 m. vasario 22 d. atnaujinami tolimojo reguliaraus susisiekimo 

maršrutų reisai:
Rokiškis-Vilnius (išvykimas iš Rokiškio AS 8.00 val., iš Vilniaus AS 16.00 val.).
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Įtempta ugniagiasių savaitė
Ugniagesiams gelbėtojams pastaruoju metu netrūko darbo.

Vasario 15 d., 05:52 val. gautas pranešimas, kad Putinų skr., Rokiškio m., dega malkinė.
Vasario 16 d., 14:41 val. gautas pranešimas, kad Kupiškio g., Sriubiškių k., Pandėlio sen., 

dega dirbtuvių katilinės patalpa.
Vasario 13 d., 03:44 val. gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Respublikos g. dega pastatas. 

Atvykus ugniagesiams, pirmamas pastato aukštas buvo uždūmintas, atviros liepsnos nebuvo. 
Gaisro metu patalpoje apdegė medinė kolona - aukuras, kuriame būna dedamos žvakės. Patal-
pos buvo išvėdintos. 

Vasario 13 d., 20:18 val. gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Liepų g, iš gyvenamojo namo 
palėpės veržiasi dūmai. Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad dega dūmtraukyje suodžiai.

Vasario 14 d., 16:41 val. iš greitosios medicinos pagalbos dispečerės gautas pranešimas, kad 
Rokiškio r., Steponių k., Steponių g., užklimpo GMP automobilis, prašo pagalbos ištraukti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Karaliaus Mindaugo taurėje rokiškėnai 
turėjo už ką sirgti

 Antrą kartą klubo istorijoje trečiąją vietą Karaliaus Mindaugo taurės varžybose iškovojo uteniškiai.
Utenos „Juventus“ klubo nuotr.

Savaitgalio krepšinio trileryje Citadele-Karaliaus Mindaugo taurėje – džiugi žinia rajono 
sporto mėgėjams. Jie turėjo ką palaikyti – Rokiškyje gimusį ir Utenos „Juventus“ klubo 
marškinėlius vilkintį Gintautą Matulį. Ir jis kartu su komanda iškovojo trečiąją vietą.

Pusfinalio rungtynėse uteniškiai pripažino Panevėžio „Lietkabelio“ pranašumą 73:84. G. Ma-
tulis šiose rungtynėse įmetė 5 taškus.

Rungtynėse dėl trečiosios vietos „Juventus“ 86:69 nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Kad dūmtraukis nebūtų gaisro priežastimi

Pakalbėkime apie dūm-
traukių gaisrus. Vieni jų 
baigiasi suodžių išdegimu, o 
kiti išplitimu į pastato kons-
trukcijas ir turto sugadini-
mu arba sunaikinimu. Kada 
išdega suodžiai dūmtrauky-
je be pasekmių, žmonės ne-
labai susimąsto ar tikrai vis-
kas taip paprastai ir saugiai 
baigėsi. Iš tikro toks suodžių 
išdegimas nėra toks nekaltas 
dalykas kaip atrodo, nes jo 
metu dūmtraukyje liepsnos 
temperatūra siekia maž-
daug 1000–1200 °C. Tokios 
temperatūros nėra gerai nei 
brangiems dūmtraukiams, 
kurie pagal gamintojus gali 
atlaikyti tokią savininko 
klaidą (pažymėtina, kad 
tai vieną ir paskutinė klai-
da, nes kita gali lemti rimtą 
gaisrą), nei iš plytų mūry-
tiems dūmtraukiams, kurie 
neretai mūryti iš silikatinių 
plytų, kurios visai neatspa-
rios aukštoms temperatū-
roms.

Todėl Rokiškio priešgais-
rinė gelbėjimo tarnyba ste-
bėdama ir orų pokyčius bei 
reaguodama į žadamus dide-
lius šalčius ateinančiomis die-
nomis, ragina visus žmones 
pasitikrinti ir išsivalyti dūm-
traukius bei šildymo sistemas. 
Taip pat pateiks keletą vertin-
gų patarimų:

Pirma, susirandame namie 
veidrodėlį tokio dydžio, kad 
tilptų įkišti į dūmtraukį. Suran-
dame žibintuvėlį;

Antra, surandame vietą pro 
kur į dūmtraukį įkišime veidro-
dėlį;

Trečia, kišame veidrodėlį į 
dūmtraukį ir į veidrodėlį švie-
čiame žibintuvėliu, kad šviesos 
spindulys atsimušęs į veidrodėlį 
apšviestų dūmtraukio sieneles 
(skirtumus galite pamatyti nuo-
traukose, kai be žibintuvėlio 
pagalbos ir su žibintuvėliu ste-
bime dūmtraukio būklę). Taip 
galėsite įvertinti kokia dūm-
traukio būklė ar jis apsinešęs 
suodžiai, ar dervomis, o gal jau 
sienelės byra ir reikia galvoti 
apie naujo statymą;

Ketvirtas veiksmas reika-
lingas tik tiems, kurių dūm-
traukis reikia valyti. Tai imate 
jei turite susukamas lazdas su 

šepečiais ir valote, jei neturite 
kviečiatės į namus kaminkrė-
čius pasidarote kavos ir pri-
žiūrite, kad gerai išvalytų.

Atlikus šiuos veiksmus 
dūmtraukis bus švarus ir gais-
ras nekils, jei viskas bus tei-
singai atlikta ir „daryta kaip 
sau“.  Šie veiksmai tinka ir 
prieš pradedant šildymo sezo-
ną, ir šildymo sezono metu, ne 
tik prieš didelius šalčius.

Būkite saugūs ir sveiki, lin-
ki Rokiškio priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos ugniagesiai.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Smurtavo prieš nepilnametį
Vasario 16 d., apie 16.15 val. Rokiškio r., Obeliuose, kieme, prieš nepilnametį (gim. 2007 

m.) smurtavo vyras (gim. 1974 m.).
Panevėžio VPK inform.

Covid-19 židinys rajono ligoninėje plečiasi
Lietuvos Statistikos de-

partamento duomenimis 
per praėjusią parą Rokiš-
kio rajone nustatyti 2 nauji 
covid-19 atvejai. 

Viso nuo epidemijos pra-
džios užsikrėtė 1711 rajo-
no gyventojai.  Sergančių 
skaičius ketvirtadienio rytą 
- 141. Pasveiko 1474 rajono 
gyventojaiViso nuo epide-
mijos pradžios mūsų rajone 
mirė 48 asmenys. Nuo kitų 
ligų mirusių (bet sirgusių ir 
covid-19) – 32.   

Pagal sergamumą Lietu-
voje šiuo metu esame ketvir-
toje vietoje, susirgimų 100 
000 gyventojų skaičius rajo-
ne – 400.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji specia-

listė, laikinai vykdanti skyriaus 
vedėjo funkcijas, Daivutė Bulo-
vienė ketvirtadienio rytą Rokiš-
kio Sirenai sakė, jog nerimą ke-
lia židinys esantis VšĮ Rokiškio 
rajono ligoninėje, kurioje šiuo 
metu serga jau 16 asmenų.

Viso rajone fiksuoti 23 šei-
miniai židiniai (kai yra po 2 ir 
daugiau sergačiųjų). Rokiškio 
mašinų gamykloje beliko 11 

sergančių, Skemų socialinės 
globos namuse serga 5 dar-
buotojai, gyventojai visi pa-
sveiko.

Juodupės seniūnijoje 
serga 3, „Rėkyvos“ durpy-
ne, UAB „Henvida“ ir Ro-
kiškio lopšelyje-darželyje 
„Varpelis“ - po 2.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Alicijai Matiukienei – solidus įvertinimas
Rokiškio rajono J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Juo Lietuvos Respublikos 

Prezidento dekretu apdovanojami nusipelnę Lietuvai asmenys, pasižymėję uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ar visuomeninėje veikloje. Teikimą ordinui 
pateikė Lietuvos respublikos Kultūros ministerija. Sveikiname!

Sužinojo 
prieš kelias dienas
„Rokiškio Sirena“ gar-

bingą apdovanojimą pelniu-
sią A. Matiukienę suskubo 
pasveikinti viena pirmųjų. 
Toks apdovanojimas – di-
džiulės reikšmės įvykis rajo-
nui apskritai ir jo kultūrinei 
visuomenei. Apie tai, kad 
Prezidentas Gitanas Nausė-
da įteiks jai apdovanojimą, 
pašnekovė sužinojo tik pra-
ėjusį ketvirtadienį. Kaip pati 
prisipažino, žinia buvo labai 
netikėta.

Tylaus žmogaus 
dideli darbai
Šis ordinas – puiki ilius-

tracija to, kad didžius darbus 
daro tylūs žmonės. Nemėgs-
tantys būti rampų šviesoje, 
atkreipti į save dėmesį. Ir A. 
Matiukienė savo darbu įrodė, 
kad bibliotekininkas nelygus 
pilkai pelytei. Jis ryškus savo 
darbais, įžvalgomis, talentais. 

Išvardinti A. Matiukienės 
indėlį ne tik į rajono, bet ir 
visos šalies kultūrinės, infor-
macinės visuomenės raidą yra 
sudėtinga dėl darbų didžiulės 
gausos. Dar tuomet, kai inter-
netas į visuomenės gyvenimą 
skynėsi tik pirmuosius žings-
nius, tolimais 2003-2004 m. 
rajono bibliotekose prasidėjo 
sparti šių technologijų plėtra. 
Dar tada, kai interneto ryšis ir 
kai kuriuose Rokiškio kvar-
taluose, o ką jau kalbėti apie 

atokesnius miestelius, buvo 
neprieinamas technologi-
nis stebuklas, A. Matiukienė 
manė, kad pats laikas keisti 
visuomenę. Jos idėjų, inicia-
tyvumo dėka rajono bibliote-

kose atsirado kompiuterizuo-
tos, visiems prieinamos darbo 
vietos. Kas suskaičiuos, kiek 
rajono žmonių jose pradėjo 
savo pažintį su technologijo-
mis: mokėsi dirbti MS Office 

programomis, elektroniniu 
paštu, skype ir kitomis pro-
gramomis. Netgi dabar, vi-
suotinio karantino sąlygomis, 
Rokiškio J. Keliuočio viešoji 
biblioteka yra skaitmeninio 
raštingumo lyderė tarp Lie-
tuvos rajonų. Ne veltui dar 
tolimais 2004-aisiais A. Ma-
tiukienė buvo pripažinta Ro-
kiškio rajono Metų europiete. 
Iš tiesų pasaulis jos įžvalgų, 
drąsos, šiuolaikiškumo dėka 
tapo prieinamas net atokiau-
siuose rajono miesteliuose. 
Rajono bibliotekos tapo ne 
tik internetinės bankininkys-
tės, skype pokalbių su arti-
maisiais, bet ir moderniausių 
mokymų, įdomiausių virtu-
alių renginių vieta. Ir netgi 
tada, kai pirmojo karantino 
metu it oro trūko apsaugos 
priemonių, bibliotekoje mo-
derniu 3D spausdintuvu (ku-
riuo anksčiau buvo mokomi 
dirbti jaunieji rokiškėnai) 
buvo spausdinami rėmeliai 
apsauginiams veido skydams. 

Jau vien dėl to A. Matiu-
kienė nusipelnė aukščiausių 
įvertinimų.

Biblioteka – 
kultūrinio gyvenimo
formuotoja
O kur jos indėlis į rajono 

kultūrinę raidą? Juk Juozo ir 
Alfonso Keliuočių Palikimo 
Studijų Centras vienas svar-
biausių faktorių, palaikančių 
rajono kultūros gyvastį ir jos 

raišką. Šio centro darbai iš-
skirtiniai. A. Matiukienė yra 
ne tik šio centro vadovė, bet 
ir kultūrinio žurnalo „Prie Ne-
munėlio“ redaktorė. Rajone 
leisti kultūrinį žurnalą aplin-
kybėmis, nepalankiomis po-
pierinei spaudai apskirtai, o ką 
bekalbėti apie kultūrinę, yra di-
džiulis žygdarbis. Ir kiekvieną 
iš gausybės žurnalo numerių 
pildyti aukščiausios kokybės 
straipsniais kultūros, meno, is-
torijos temomis. 

Juozo Keliuočio premija – 
svarbus akstinas puoselėti ra-
jono kultūrinį gyvenimą. O į 
šalies literatūrines aukštumas 
Rokiškio J. Keliuočio viešąją 
biblioteką iškelia tai, kad čia 
teikiama prestižinė Liudo Do-
vydėno premija, skiriama už 
kalendoriniais metais išleistą 
geriausią lietuvių autorių ro-
maną. 

O kur didžiulis įdirbis ben-
draujant su iškiliais kraštie-
čiais, jautrus literatūros ir is-
torijos tendencijų pajautimas, 
noras ir drąsa būti pirmaisiais, 
minančiais takus. To pavyzdys 
– garsusis Matildos Olkinaitės 
dienoraštis, pirmą kartą publi-
kuotas būtent „Prie Nemunė-
lio“ puslapiuose.

Jei prieš keletą metų visa 
jėga ir grožiu Rokiškio biblio-
tekininkams išskleisti sparnus 
trukdė ankštos, naujausioms 
veikloms nepritaikytos pa-
talpos, tai dabar, atnaujinus 
pastatą, jis tapo erdve, kurioje 

yra vietos minčiai bet kokia 
forma: senovės rankraščiu, 
knyga, skaitmenine laikmena, 
paveikslu, muzikos garsais. Bi-
bliotekos salė tapo daugiafunk-
ce: ir parodų, reprezentacinių 
renginių galerija, ir jaukia 
knygų sutiktuvių, įdomiausių 
konferencijų, kurių temos pla-
čios – nuo Vilniaus universite-
to Rankraščių skyriaus lobių, 
iki diskusijų apie Lietuvos 
teisės sistemos raidą. O kur 
dar erdvė susitikti, bendrauti 
ir ryškiausioms šalies literatū-
ros žvaigždėms, ir savo knygų 
sutiktuves rengiantiems rajono 
literatams. O kur dar koncertai 
ir spektakliai, salėje ir jaukia-
me Pauliaus Širvio kiemelyje, 
jo poezija padabinti beržai, 
kasmetinės Širvynės...

Biblioteka yra neabejotina 
rajono kultūrinio gyvenimo 
Meka. Svetingai sutinkanti 
kiekvieną, telkianti visą rajo-
no visuomenę, nuo mažylio 
iki senjoro, nuo darbininko iki 
kunigo ar kario. Ir visuomet 
šalia yra jos simbolis – A. Ma-
tiukienė. Jai įžvalgų, erudicijos 
galima tik pavydėti. Tačiau 
net didžiausių švenčių, svar-
biausių įvykių metu ji yra ša-
lia, tačiau niekada nesiveržia į 
scenos centrą, leisdama kalbėti 
paveikslui, knygai, muzikai, 
pašnekovui. Džiugu, kad jos 
darbai ir pastangos neliko ne-
pastebėti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pelenų diena – apie maldą, viltį ir veiklią meilę
Pelenų diena didžiausia pa-

saulio krikščionių konfesija 
– per 1,3 mlrd. pasaulio gyven-
tojų vienijanti Katalikų bažny-
čia pradėjo keturiasdešimties 
dienų rimties, pasninko ir susi-
kaupimo metą. Pirmąją Gavė-
nios dieną – Pelenų dieną kaip 
atgailos ženklą, dvasininkai ti-
kinčiųjų galvas barsto pelenais. 
Taip primenant trapią žmogaus 
būtį ir jo laikinumą Dievo kūri-
nijos paveiksle: „Iš dulkės kilęs, 
dulke pavirsi“. Ši diena puikiai 
iliustruoja pastarųjų metų gy-
venimą: kai covid-19 pandemija 
ne tik iš pagrindų sujaukė kas-
dienį gyvenimą, bet ir ateities 
viltis: priminė, kad žmogus nėra 
pasaulio valdovas, kad yra jo 
protui vis dar nepažinių dalykų, 
o mokslo ir ekonomikos pažadas 
apie visuotinę laimę, gerovę ir 
pažangą, kitaip sakant, Rojų že-
mėje, nebūtinai gali išsipildyti. 
Tuos iššūkius skaudžiai pajuto 
ir tikintieji: pernai Gavėniai 
įpusėjus prasidėjęs karantinas 
palietė tikėjimo tikrovę: ir Ga-
vėnią, ir Velykas, ir Adventą, ir 
Kalėdas tikintieji sutiko griežta-
me karantine, kuriame vienin-
teliu būdu dalyvauti šv. Mišių 
aukoje buvo ir kol kas tebėra 
nuotolinės transliacijos. Panašu, 
kad situacija ženkliai nesikeis 
iki pat šv. Velykų: viešiosios pa-

maldos šalies bažnyčiose ribo-
jamos susirgusiųjų skaičiaus 
ir bažnyčių ploto. Tačiau pasi-
tinkant Gavėnią Juodupės Švč. 
Aušros Vartų Dievo Motinos pa-
rapijos klebonas Aivaras Keco-
rius (nuotr.) kalbėjo apie Dievo 
dovanotą viltį ir ragino Gavėnią 
priimti kaip galimybę tikėjimo, 
vilties ir veiklios meilės atnauji-
nimo laikui.

Pelenų dienai skirta Evange-
lijos pagal Matą ištrauka, nors 
rašyta beveik prieš du tūkstančius 
metų, taikliai rodo ir šiandieninės 
visuomenės skaudulius. Kai soci-
alinių tinklų, žiniasklaidos dėka 
žmogaus veikla kaip niekados iki 
tol tapo vieša, Evangelijoje vėl ir 
vėl kviečiama apmąstyti intenci-
jas, dėl ko meldžiamasi, pasnin-
kaujama, daromi geri darbai: ar 
dėl Dievo valios vykdymo, ar dėl 
noro padėti artimam, ar dėl noro 
būti matomiems, pripažintiems ir 
gerbiamiems visuomenės. Kristus 
primena, kad vedini pastarosios 
intencijos – pelnyti dėmesį – savo 
atlygįį už gerus darbus jau atsiė-
mė...

Pamoksle kunigas A. Kecorius 
akcentavo, kad Gavėnia – laiką, 
kuris skirtas ir patikėtas pasiruoš-
ti šv. Velykoms. Ir ši kelionė į šv. 
Velykas nėra tik žiūrėjima į savo 
kaltes, nuodėmes, netobulumus, 

trūkumus. Tai didesnis savęs, 
Dievo ir ryšio su juo pažinimas. 
Ėjimas į esminį gyvenimo pasi-
keitimą: į Prisikėlimą kartu su 
Viešpačiu.„Į Prisikėlimą iš tam-
sos, iš nuodėmių, kalčių, iš to, 
kas liūdina, neramina, suspau-
džia. Tokia Dievo svajonė. Ir šita 
kelionė paties Dievo mums per 
Bažnyčią patikėta, atiduota, kad 
šitą laiką išgyventume kitaip, nei 
eilinį“, – ragino dvasininkas. 

Jis pabrėžė; šis ypatingas lai-
kas duotas, kad patys dėtume 
pastangų, jėgų, pasinaudotume 
ilgamete Bažnyčios tradicija, 
pasitelkdami labai paprastus bū-
dus: maldą, pasninką ir išmalda, 
veiklios artimo meilės išraiška.  
Į šiuos paprastus dalykus sudėta 
labai daug. Juos pabrėžia ir po-
piežius Pranciškus, kaip kitokio 
gyvenimo: džiugaus, laimingo, 
išlaisvinto pažadą. Kunigas ak-
centavo: Dievas taip trokšta maty-
ti žmogų laimingą ir džiugų, kad 
net dovanoja savo sūnų, kuris per 
kančią, mirtį liudija Dievo kara-
lystę. Dvasininkas ragina: priimti 
tuos, kuriuos sutinkame gyveni-
mo kelyje, bet kokį žmogų. Atsi-
vertimas – žodis, kuriame paslėp-
ta daug: žvilgsnio, minties, širdies 
pakeitimas, klausimas, kaip mūsų 
gyvenimas atitinka Dievo planą, 
jo kvietimą į gyvenimo prasmę, 
pilnatvę. Tai, kas liūdina, nera-

mina, neteikia vilties – ženklas, 
kad reikia žvelgti kitaip, ieškoti 
Dievo planą. Pasninkas, meilin-
gas žvilgsnis į sužeistą žmogų, 
vadinamas išmalda, kaip vaiko 
pokalbis su Dievu – malda, gaivi-
na tikėjimą, viltį ir veiklią meilę.

Kad tikėjimas būtų nuoširdus, 
reikia gyventi šviesoje, sąžinės 
ramybėje, nebijoti atsiprašyti, su-
sitaikyti su Dievu ir artimu. 

Dvasininkas ragino skirti šv. 
Rašto skaitymams, Kryžiaus 
kelio apmąstymams, Graudžių 
veiksmų giedojimui ar skaity-
mams. Dievo svajonei – prasmin-
gam, laimingam kiekvieno žmo-
gaus gyvenimui sukurti reikia 
pastangų. 

Kunigas A. Kecorius priminė 
ir dar vieną svarbų krikščioniško 
gyvenimo dėmenį – nesavanau-
dišką meilę. Nepasilikti tikėjimo 
sau, bet veikti, daryti, atsigręž-
ti į šalia esantį, pajusti, kad jam 
reikia pagalbos, patarnavimo. 
Kiekvienas raginamas meilę liu-
dyti pirmiausia ten, kur esame: 
ištardami prašau, atsiprašau, ačiū. 
Ištarti tai reikalauja ir nusižemi-
nimo, ir nuolankumo, ir darbo su 
savimi. Kad gebėtume atpažinti 
Dievą kitame žmoguje, ir būti 
veidrodžiu, kuriame kitas žmogus 
galėtų matyti Dievą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Vasario 16-oji su karantino ženklu: renginiai keliasi į bažnyčias ir virtualią erdvę

Panemunio parapijos administratorius kunigas Albertas Kasperavičius pamoksle kalbėjo apie šių dienų aktualijas: 
pagarbą Dievui, gamtai, visuomenei, atsakingą požiūrį į savo valstybę. 

Rokiškio dvasininkai meldėsi už valstybę ir jos žmones, o dekanas Eimantas Novikas (viduryje) ragino piliečių 
neskirtyti pagal tautybę, tikėjimą ar pajamas.

Signataro Vlado Mirono tėviškę Kuodiškių kaime aplankė Pandėlio jaunieji 
šauliai ir ateitininkai. 

Tautiniai akcentai Panemunio bažnyčioje.

Juodupės centre vėliavą iškėlė jaunieji šauliai.

Buvo prisiminta ir Juodupės krašto laisvės kovų istorija. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Muzikinį kūrinį dovanojo jungtinis Rokiškio ir Cėsio (Latvija) pučiamųjų orkestras.

Ši Vasario 16-oji rajone 
buvo kitokia nei įprastai. Tai 
pirmoji valstybinė šventė, 
kuri švenčiama faktiškai vir-
tualiai: dėl karantino negali-
mi nei vieši susibūrimai, nei 
minėjimai. Todėl iš naujo ap-
mąstomos šios šventės minėji-
mo tradicijos, ieškoma naujų 
būdų telkti visuomenę. Mat 
senieji būdai jau nebetinka ir 
tampa vis sudėtingiau įgyven-
dinami.

Tarp mitingo
ir padėkos už gerus darbus
Vasario 16-oji sovietinės oku-

pacijos dešimtmečiais buvo mi-
nima kaip iššūkis valdžiai: slapta 
keltos trispalvės, platinti atsišau-
kimai. Tačiau dėl tos okupacinės 
patirties nutrūko Vasario 16-osios 
šventimo tradicijos ir nauji bū-
dai nėra suformuoti. Karantinas 
visiškai nubraukė paprasčiausio 
minėjimo būdo – mitingo – gali-
mybes. O kitų būdų ir algoritmų 
per trisdešimt metų taip ir ne-
buvo atrasta. Kalbėti apie Vasa-
rio 16-ąją vis dar linkstama per 
gedulo, aukų, netekčių prizmę. 
Nors Vasario 16-oji yra kardina-
liai priešinga tokiam naratyvui: 
tai didžiulės drąsos ir išminties 
išnaudoti sudėtingą geopolitinę 
situaciją, sėkmės istorija.

Tiesa, pastaruoju metu for-
muojamas naujas akcentas, kuris 
yra atgręžtas į dabartį: pagerbti 
visuomenei nusipelniusius as-
menis. Tą liudija ir mero padėkų 
vakaras, sklandžiai sujungtas su 
kitu svarbiu akcentu: krašto jau-
nųjų talentų pagerbimu. Puikus 
jaunatviško požiūrio ir potencia-
lo pavyzdys yra bendras Rudol-
fo Lymano muzikos mokyklos 
kolektyvo ir jų kolegų iš Cėsio 
(Latvija) parengtas sveikinimas. 
Apie jaunimui aktualius dalykus 
sėkmingai pasakojo ir Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos ben-
druomenės filmukas. 

O štai su facebook transliaci-
jomis iš seniūnijų, bendruomenių 
paskyrų visgi reikia padirbėti. 
Geri pavyzdžiai yra Panemunio, 
kurio bendruomenė pagerbė si-
gnataro kunigo Vlado Mirono at-
iminimą, vaizdo siužetas. Pras-
mingai 1949-ųjų metų Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio tarybos 
deklaraciją įprasmino ir juodupė-
nai, aplankę laisvės kovų vietas, 
pagerbę žuvusių partizanų atmi-
nimą. Buvo ir visai nevykusių 
siužetų, padarytų, deja, tam, kad 
autoriai padėtų paukščiuką ren-
ginių sąraše. Tačiau barti dėl to 
bendruomenes ir kultūros dar-
buotojus sudėtinga: paruošti net 
trumpam siužetui reikia ne tik 
nuotraukų, bet ir koncepcijos, 
idėjos, vaizdo medžiagos. 

Bažnyčia – visuomeninio
gyvenimo centras
Kaip ir pirmojo karantino 

metu, vis didesnį svorį įgyja ir 
Katalikų bažnyčia. Kadangi net 
sudėtingiausiomis sąlygomis, kad 
ir ne viešos, bet transliacijų būdu, 
pamaldos pasiekia bendruomenę, 
atsiskleidžia stiprus dvasininkų, 
parapijų bendruomenių potencia-
las. Tą liudija ir įspūdingas, šian-
dienos aktualijoms puikiai pritai-
kyto Pandėlio parapijos klebono, 
Panemunio ir Skapiškio parapijų 
administratoriaus Alberto Kaspe-
ravičiaus pamokslas.

Panemunyje šv. Mišios labai 
svarbus akcentas, nes tiesiogiai 
palietė vienintelio iš mūsų krašto 
kilusio signataro Vlado Mirono 
atminimą. O kur jį geriau pagerb-
ti, jei ne ten, kur atsikleidė jo kaip 
žmogaus, pašaukimas tarnauti 
savo kraštui, visuomenei, Die-
vui. Kuodiškių kaime, signataro 
gimtinėje, jo atminimą pagerbė 
Pandėlio jaunieji ateitininkai ir 
šauliai. 

Kuklūs, bet labai jautrūs Pa-
nemunio bažnyčios puošimo ak-
centai dar kartą įrodė, kad mažiau 
kartais yra geriau. 

O kunigo A. Kasperavičiaus 
pamoksle puikiai atsiskleidė tai, 
ko mus savo pavyzdžiu moko 

Kristus: mažiau burbėti, reikšti 
nepasitenkinimą, o pasitikėti vie-
ni kitais, Dievu ir savo valstybe. 
Turėti ir saugoti šviesesnių dienų 
viltį.

Rokiškio šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčioje šv. Mišias 
aukojęs dekanas Eimantas Novi-
kas   pamoksle darniai susiejo ir 
istorinius pavyzdžius, ir šių dienų 
aktualijas. Ir bendrystės, pagar-
bos vienas kitam svarbą: kie-
kviename žmoguje matyti artimą, 
neskirstant pagal tautybę, tikėji-
mą, turtinę padėtį. Ieškoti to, kas 
jungia, vengti to, kas skiria, kelia 
nesantaiką. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškis Youth Fest 2021 grįžta!
Jaunų žmonių motyvacijos stoka, nusivylimas ir nepasitikėjimas savimi, diskriminacija tarp bendraamžių, žmogaus teisių pažeidimai, išankstinės nuostatos. Visa tai 

– aktualios problemos, keliančios pavojų jauno žmogaus vystymuisi šiuolaikinėje visuomenėje. Dar didesnė problema, jog apie tai yra labai mažai diskutuojama ir nesi-
imama veiksmingų sprendimo būdų. 

Rokiškio Jaunimo Organizacijų Sąjungos „Apvalaus stalo“ savanoriai supranta situacijos grėsmę ir pasirengę ieškoti geriausių būdų ir formų, kaip  šias jaunimo pro-
blemas  spręsti. Organizacijos savanoriai, užsibrėžę visuomenei padėti suvokti jaunimo problemų svarbą, imasi konkrečių veiksmų - parengė projektą „Jaunimas keičia“ 
Rokiškis Youth fest 2021.

Kaip gimė projekto idėja, kokios veiklos ir renginiai laukia rokiškėnų bei ką projektas pasiūlys naujo ir nematyto?  Apie tai kalba projekto organizatoriai. 
Kornelija Šernaitė. Pro-

jekto idėjos gimimas, bai-
mės, iššūkiai ir neįkainoja-
ma patirtis

 „Projekto idėja gimė labai 
natūraliai. Pernai organizavo-
me diskusijų festivalį „Ro-
kiškis Youth Fest 2020“, jis 
buvo puiki pradžia mūsų or-
ganizatorių komandai suvokti 
pasiektų darbų rezultatų svar-
bą. Veikdami jaunimo organi-
zacijoje dažnai mąstome apie 
jaunimo iššūkius ir proble-
mas. Siekdami  prisidėti prie 
jaunimo problemų sprendimo 
būdų, jas iškėlėme į paviršių, 
skyrėme daugiau dėmesio. 
Taip gimė naujas renginio 
formatas - diskusijų festiva-
lis, suteikęs galimybę spręsti 
jaunų žmonių problemas ir jas 
aptarti su Rokiškio jaunimu. 

Pamenu, labai baiminausi, 
jog neatsiras drąsių žmonių, 
norinčių išsakyti savo nuo-
monę, tačiau jie manęs tikrai 
nenuvylė - diskusijoms vos 
užteko laiko! 

Diskusijų festivalio orga-
nizavimas buvo tikrai išskirti-
nė patirtis. Teko susipažinti su 
daug įvairių žmonių, užmez-
gėme naujus ryšius ateities 
renginiams. Pati organizacinė 

dalis, darbas komandoje, idė-
jų generavimas mums buvo 
tikras iššūkis, bet rezultatas 
pradžiugino. 

Tokio renginio organiza-
vimas ir Rokiškio jaunuolių 
palaikymas mums suteikė 
neįkainojamos patirties, įgū-
džių, įkvėpusių kitiems pro-
jektams ir darbams, išmokė  
matyti platesnį jaunimo situ-
acijos vaizdą. Todėl šiemet 
nusprendėme žengti antrą 
žingsnį, pareikalausiantį dar 
didesnių mūsų gebėjimų, su-
siklausymo ir pastangų. Tai  - 
11 mėnesių trukmės projektas 
su daugiau įvairesnių, įdo-
mesnių veiklų, koncentruotų 
į jaunimą” - kalbėjo projekto 
organizatorė Kornelija Šer-
naitė.

Eimantas Tūska. Rengi-
niai ir veiklos, kurios laukia 
jaunų žmonių

„Iš tiesų labai stengiamės 
mąstyti įvairiapusiškai ir 
projekto veiklas organizuoti 
kuo patraukliau. Patrauklumą 
tenka derinti su veiklos nau-
da dalyviui, o tai gana sunku 
subalansuoti. Norisi, kad vei-
kla būtų kuo informatyvesnė 
ir sukurtų didesnę pridėtinę 

vertę. Deja į tokias veiklas 
nėra paprasta įtraukti daly-
vius. 

Projektą „Jaunimas kei-
čia“ sudarys trijų  tipų vei-
klos: tinklalaidės (jaunimo 
vadinamos podkastais, kurių 
metu su žinomais ir aktyvais 
Lietuvos žmonėmis kalbėsi-
me jaunimui ypač aktualio-
mis temomis), filmai ir kinas 
(žinoma, jei pandemija nu-
rims, esame suplanavę filmų 
peržiūras). O didžiausias ir 
labiausiai laukiamas renginys 
-  jaunimo diskusijų festivalis 
„Rokiškis Youth Fest 2021“. 
Šis renginys bus kiek panašus 
į pernykštį diskusijų festivalį 
„Rokiškis Youth Fest 2020“, 
tik gerokai didesnės imties, 
patrauklesnis ir inovatyves-
nis. 

Planuojame programą 
papildyti įvairiomis veiklo-
mis, erdvėmis ir unikaliais 
pasirodymais.  Norime, kad 
festivalyje užsiėmimo turėtų 
įvairiausio amžiaus žmonės. 
Festivalio detalių kol kas ne-
atskleisime. 

Visas naujienas apie jį vie-
šinsime per socialinius tin-
klus. Taigi stebėkite, sekite 
juos ir informaciją išvysite 

pirmieji“ - mintimis dalijosi 
projekto organizatorius Ei-
mantas Tūska.

Aurelija Rakauskaitė. 
Jaunų žmonių svarbą, troš-
kimai ir noras jiems suteikti 
pagalbą

„Daugelis jaunų žmonių 
trokšta laisvalaikio pramo-
gų, praleisti laiką linksmai, 
aktyviai. Kartu su komanda 
ieškojome balanso tarp ren-
ginių teikiamos pramogos ir 
intelektualios naudos.  Mūsų 
veiklos tikslas - ne eilinės 
linksmybės, o renginių metu 
gaunama vertė, prisidedanti 
prie asmenybės augimo.  

Mūsų projektas orientuo-
tas į jaunimą ir mūsų troški-
mas yra juos pasiekti, skatinti 
jų susidomėjimą, aktyvumą, 
padėti  augti ir tam suteikti 
galimybių. Aišku, neįmano-
ma išpildyti visų norų ir sva-
jonių. Tą turėjome įvertinti 
rengdami projektą. 

Kadangi būsiu atsakinga 
už mūsų projekto viešinimą, 
mano misija - socialiniais 
tinklais Facebook ir, ypatin-
gai, Instagram-e sukurti pa-
trauklią, įdomią, jaunatvišką 
platformą, kurioje ne tik vie-

šinsime naudingą ir svarbią 
informaciją jaunimui, bet ir 
dalinsimės organizatorių kas-
dienio gyvenimo akimirko-
mis. O svarbiausia - tai bus 
patrauklus įrankis, padėsian-
tis palaikyti ryšį su jaunais 
žmonėmis: klausti, domėtis, 
kas jiems rūpi, įdomu, ko jie 
trokšta?“ - kalbėjo projekto 
organizatorė Aurelija Ra-
kauskaitė.

Augustinas Simonaitis. 
Inovacijos. Ką nematyto ir 
neregėto pasiūlys projekto 
organizatoriai ?

„Manau, 2020-aisiais vy-
kęs festivalis Rokiškis Youth 
Fest 2020 mūsų miestą su-
žavėjo tuo, kad tai buvo vi-
siškai neregėtas ir nematytas 
renginio formatas, lyginant 
su kitais Rokiškio miesto 
renginiais ir šventėmis. Mąs-
tydami apie šių metų projek-
tą,  nepametėme įgytos geros 
patirties ir  potyrių, kurie pa-
drąsino, jog mes Rokiškiui 
galime atnešti dar daugiau 
naujovių. 

Nuo kovo iki spalio (kie-
kvieną mėnesį) įrašysime po 
tinklalaidę (podcast’ą) - su 
žinomais, įdomiais žmonė-

mis kalbėsime apie jaunimui 
svarbias temas. 

Birželio 5 d. vyksiantis 
festivalis Rokiškis Youth Fest 
2021 pasiūlys patrauklią ir 
naujovišką erdvę jaunimui 
kalbėtis ir diskutuoti. 

Nauja dar tai, jog  šiemet 
keisis ir diskusijų formatas. 
Daugumą diskusijų, kur buvo 
diskutuojama su festivalio 
dalyviais, pakeis ant scenos 
gyvai vyksiančios diskusijos 
su pasirinktos  temos eksper-
tais. Žinoma, labai svarbus 
auditorijos įsitraukimas. To-
dėl sudarysime visas galimy-
bes žmonėms jaustis patogiai, 
užduoti jiems rūpimus klausi-
mus. 

Šis festivalis yra skirtas 
jaunimui (nuo 14 iki 29 m.). 
Rokiškyje nieko panašaus iki 
šiol nebuvo inicijuota. Todėl  
esame laimingi, kad galime 
ne tik suorganizuoti tokio for-
mato renginį, bet ir visuome-
nei parodyti jauno žmogaus 
svarbą,“ - mintimis dalijosi 
projekto organizatorius Au-
gustinas Simonaitis.

Projektas „Jaunimas kei-
čia“ finansuotas Europos 
Solidarumo Korpuso Pro-
gramos

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio sky-
rius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. kovo 12 d. bus pradėtas reng-
ti 367,6521 ha teritorijos Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Čedasų kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šios kadastro vietovės teri-
torijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba 
nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti 
žemę, iki 2021 m. kovo 8 d. gali pateikti prašymus Skyriui. 

Projektavimo darbus vykdo Vidas Šedys (valstybės įmonės Valstybės žemės 
fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 618 72018; 8 688 
75468). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto sve-
tainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, P. Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškis, 204 kab., 
darbo dienomis I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Panevėžio apskrities
Rokiškio rajono (savivaldybės) Rokiškio kaimiškosios 
seniūnijos Čedasų kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projektą

Vasario 26 d (penktadienį) 10 val. 
šaukiamas Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos posėdis. Posėdis vyks 
nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvau-
jant savivaldybės tarybos nariams, 
naudojant telekomunikacijos prie-
mones (vaizdo ir garso konferenciniu 

ryšiu „Zoom“ platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama inter-

neto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 1256

BALDAI

• Vonios spinteles su kriaukle. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 643 33 201. 
Rokiškis
• Dvi sofas - lovas su patalynės 
dėžėmis. Didžioji - 200 x 130 cm, 
kaina 50 Eur ir mažesnė - 140 x 
130 cm, kaina 30 Eur.  
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Tamsią, trijų durų spintą. Spintos 

matmenys: plotis - 150 cm, 
gylis - 60 cm, aukštis - 248 cm. 
Dvigulę lovą su patalynės dėže. 
Dvi spinteles su veidrodžiu ir 
knygų lentyną. Baldai geros būklės. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 683 15 057. 
Rokiškis
• Naudotą sofą - lovą. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 698 31 928.  
Rokiškis
• Geležinį stovą gėlėms. Pirkau už 
60 Eur. Mažai naudotas. Parduodu, 
nes neradau tinkamos vietos name. 
Tel. 8 689 30 482. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Elnio ir briedžio ragus ir didelės 
ūdros iškamšą. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 28 m. vyras ieško bet kokio 
darbo, laukiu pasiūlymų.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Moteris ieško nuolatinio darbo, 
gal kas turi rimtų pasiūlymų. 
Atlygis jums garantuotas. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 692 82 547. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu dirbti 
prekyboje, maisto pramonėje ir 
panašius darbus. Tinka sezoniniai 
darbai. Gali būti naktinė pamaina. 
Tel. 8 618 83 490.  
Rokiškis
• Moteris ieško darbo Rokiškyje 
ir aplinkui. Prekyba, gamyba ir 
panašūs darbai. Turiu vairuotojo 

pažymėjimą. Tel. 8 606 20 061. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Pjaunu malkas savu 
pjūklu, galiu dirbti ir pas ūkininką. 
Turiu Tr1, Tr2 ir B kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 692 47 164. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo, gali būti su 
apgyvendinimu, galiu dirbti įvairius 
ūkio, statybos darbus. Domintų ir 
darbas miške. Tel. 8 692 07 403. 
Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo. 
Dar galiu dirbti prie statybose, 
turiu autokrautuvo vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 692 66 411. 
Rokiškis
• Tvarkinga, darbšti moteris, turinti 
senolių, ligonių priežiūros patirties, 
ieško darbo. Gali gyventi kartu. 
Tel. 8 644 51 498.  
Rokiškis
• 35 metų vyras ieško darbo. Esu 
be žalingų įpročių, turiu vairuotojo 
pažymėjimą ir automobilį.  
Tel. 8 611 65 395. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi stogdengiai, dengti 
skardinius stogus. Atšilus orams, 
dengti prilydomąja danga, darbas 
oficialus, visos soc. garantijos. 
Apgyvendinsiu. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Nuo gegužės mėn. reikalingas 
traktorininkas. Darbas Švedijoje, 
ūkyje. Reikalinga 2 m. patirtis, 
anglų k.. Atlyginimas - 11 Eur/val 
bruto. Atlyginimas mokamas kas 
mėnesį. Padengiamos kelionės ir 
apgyvendinimo išlaidos. 
 Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas 
autokrautuvo vairuotojas. Būtina 
panašaus darbo patirtis. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 686 94 750.  
Rokiškis

• Ieškau, kas Rokiškyje tvarko 
šildymo katilus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškomas vairuotojas vairuoti 
vilkiką su savivarte puspriekabe 
Lietuvoje. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis

KITA

• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Naują medinį lauko tualetą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Elektronines cigaretes.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvadinį skydelį (vienfazis), 
skaitliukus, saugiklius, 
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automatėlius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims 
ir stiklainius, 0,5, 0,72, 1 ir 3 l.. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vazas, skrynią, senovinę spintą. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Girines, kubilus alui gaminti, 
senovinį indą taukams laikyti.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Būdas mažesniems šunims.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šildymo katilą. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Šildytuvus patalpoms, elektriniai. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Rogutes, didesnes roges.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Lapuočių malkas rąsteliais, 
turiu skaldytų. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis
• Lino audinį naktinėms 
užuolaidoms. 12 m, plotis 1.80 m.. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Nenaudotas servetėles, 12 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Šešias stiklines su stovu. Kaina 9 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  

Rokiškis
• Šieną ritiniais. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Pampersus Tena, M dydžio. 
Tena kremą. Slaugos priemones 
(volelis paramstymui, nauja antelė, 
pakulniukai, minkšti, pragulų 
profilaktikai). Tel. 8 692 72 356. 
Rokiškis
• Naudotą suvirinimo pusautomatį 
Decastar. 135 Eur. Ne kiniškas , 
viela 0,8 mm, virina metalą iki 4 
mm. Vienfazis. Už 10 Eur galiu 
parduoti CO2 balioną.  
Tel. 8 692 82 207. Rokiškis
• Variklį - reduktorių. 0,9 kW  
išėjimo velenas 60 aps/min. 
Tinkamas transporterio gamybai. 
Mažai naudotas. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Narvelius papūgėlėms ir šinšilai. 
2 vnt. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Koklinę krosnį. Yra atsarginių 
koklių. Tel. 8 646 16 322. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

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

Windows. Tel. 8 602 35 205. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame automobilių užvedimo, 
užtraukimo paslaugas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Pjaunu malkas. Atvykstu dirbti 
pas klientą rajono ribose. Kaina 
3 Eur/kv. m. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis
• Tvarkome krūmynus, pjauname 
skaldome malkas, valome kaminus 
. Tel. 8 608 31 638. Rokiškis
• Atliekame įvairius vidaus 
apdailos darbus, pagal kliento 
pageidavimus. Dirbame atsakingai 
ir kruopščiai. Rokiškis, Rokiškio 
raj.. Tel. 8 636 25 552.  
Rokiškis

• Atnaujiname minkštus baldus: 
kampus, sofas, lovas, čiužinius, 
kėdes ir kt. Keičiame spyruokles, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius. Pasiimame ir 
parvežame baldus. Kreiptis telefonu 
arba atnaujinkbaldus@gmail.com. 
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

Žemdirbių dėmesiui!
LŽŪKT Rokiškio rajono biuras organizuoja nemokamą 

nuotolinį seminarą pagal įgyvendinamą projektą „Rūgščių 
dirvožemių derlumo gerinimas efektyvesniam maisto me-
džiagų prieinamumui ir augalininkystės produkcijos savikai-
nos pokyčiui“ (projekto Nr. 14PA-KK-18-1-03440-PR001). 

Seminaro tema „DIRVOŽEMIO RŪGŠTĖJIMO 
PROCESAI IR PASEKMĖS“

Renginys vyks vasario 23 d. (antradienį), 9 val. Teams 
platformoje. Prisijungimo nuoroda ir instrukcija užsiregis-
travusiems į renginį bus išsiųsta el. paštu renginio dieną. 

Trukmė 4 akad. val. 
Dalyvaujantiems seminare bus išduodami kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai.
Registruotis į renginį galite: LŽŪKT interneto svetai-

nėje http://www.agroakademija.lt/MokymaiRenginiai/, el. 
paštu gintas.jakstonis@lzukt.lt, telefonu +370 687 59 509 
arba  VšĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 
interneto svetainėje https://ismain.vic.lt/ZmikisPublic/. Re-
gistracija būtina

Laukiame Jūsų!

• Perku medžio apdirbimo 
vienfazes stakles (Eglutę, Uosį 
arba Meistrą). Tel. 8 605 06 205. 
Rokiškis
• Perkame automobilius 
geriausiomis kainomis. Greitai 
sutvarkome dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Perkame 
auksą palankiausiomis kainomis. 
Dirbame kiekvieną dieną, be 
laisvadienių. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Perka lapuočio malkas. 
Pristatymas nuo Rokiškio 30 km. 
Galiu mokėti iki 17 Eur. už kubinį 
metrą. Kiekis iki 150 kub. m.  
Tel. 8 604 61 191. Rokiškis
• Ieškau pirkti Narnijos kronikų, 
ir J.K. Rowling knygų. Gal pas 
kažką stovi neskaitomos, aš mielai 
įsigyčiau savo dukroms. Kainą 
sutarsime. Rašykite laišką aiste.
jurgaityte@gmail.com, telefonu 
sunkiai pasieksite.  
Tel. 8 620 36 449. Vilnius
• Perka žemės ūkio techniką.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Pirkčiau naudotą minkštą kampą 
(dešininį), mokėčiau iki 100 eurų. 

Tel. 8 696 73 882. Rokiškis
• Perku senus nebenaudojamus 
automobilius. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Perkame 3-4 kambarių butą 
Rokiškio mieste, iki 40 000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Umidigi A5 PRO. Būklė 
10/10. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 607 58 023. Rokiškis
• Įvairius telefonus po 5 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Cat S31 telefoną. Telefonui dar 
yra garantija. Viskas veikia. Su 
dėžute ir krovikliu. Telefonas nėra 
naujas, yra naudojimosi žymių. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 604 15 321. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodo sklypus 9 a ir 12 a. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodybą su 2 ha žemės Rokiškio 
raj., Kriaunų sen., Baršėnų k..  
Tel. 8 611 91 831. Rokiškis
• 2 kambarių butą Skemuose. 
Butui reikia remonto, kaina galima 
derinti. Nuotraukų kol kas neturiu. 
Susisiekti galima asmenine žinute. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 674 88 417. 
Rokiškis
• Šiltą vidurinį 2 kambarių butą 
renovuotame name (49,95kv.m). 
Renovacijos mokesčiai sumokėti. 
Pakeisti nuotekų vamzdžiai. 
Reguliuojama radiatorių šiluma. 
Maži mokesčiai. Reikia remonto. 
Įstiklintas, apšiltintas balkonas. 
Plastikiniai langai. Kaina 28000 
Eur. Tel. 8 687 79 488.  
Rokiškis
• Bajoruose, Pušyno g. 3 sklypus. 

22-27 a., atvestas elektros įvadas, 
atlikti geodeziniai matavimai. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 617 57 592. 
Rokiškis
• Sklypą Bajoruose, Ežero g. 6C. 
18 a, atvestas elektros įvadas, 
atlikti geodeziniai matavimai. 
Kaina 340 Eur. Tel. 8 617 57 592. 
Rokiškis
• Namą Obeliuose. Jablonskio g., 
Rokiškio raj. 115 kv.m., pradėtas 
remontuoti. Erdvus, 29 a. sklypas. 
Šulinys, elektra, vaismedžiai, 
ūkinis pastatas. Kaina galutinė. 
Kaina 4600 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Erdvų, vieno kambario butą su 
niša. Rokiškyje, Vilties g., 24. 37 
kv. m. Ilgasis balkonas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. pirmas aukštas. 
Butui priklauso rūsys. Kaina 20500 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis

NUOMA

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

rajone. Tel. 8 670 37 379.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

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

RASTA\PAMESTA

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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Nenaudotą, tik patikrintą 
sniego pūstuvą. Pučia daugiau 
kaip 5 m, jei nedidelis plotas, tai 
nepakeičiamas pagalbininkas, 
tiesiog kiek laidai leis, nuvalo labai 
švariai. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

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

STATYBINĖ ĮRANGA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Vectra C. 2004 m., 1.9 l, 
88 kW. TA iki 2022.02. Užsiveda, 
važiuoja, tvarkingas automobilis. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 618 82 446. 
Rokiškis
• Seat Alhambra. 1999 m., TA iki 
2022.12. Važiuoja gerai, neseniai 
pakeisti diržai, kuro filtras. Yra 

nedidelių kėbulo defektų. Sėdi ir 
leki. Galima apžiūrėti Rokiškyje, 
Taikos g., 18. Galimas pirkti 
išsimokėtinai be banko paslaugų. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Audi A6. 1.9 l, TDI. Užsiveda ir 
važiuoja gerai, pakaba tvarkinga, 
stiklai sveiki, smagratis nebarška, 
kondicionierius šildo. Yra kėbulo 
defektų. Vasarą daug kas sutvarkyta 
servise. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 624 37 919. Rokiškis
• Audi 80 b4. 1.9 l, 66 kW, su TA 
iki 11 mėn. Variklio darbas idealus, 
yra trūkumų kurie eksploatuoti 
netrukdo. Du komplektai ratų, 
geros padangos, R16, yra  ir R15. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• Rover 75. 2 l, 85 kW, su TA iki 
liepos mėn. Padangos naujos, R15, 
daug privalumų, bet yra trūkumų, 
kurie eksploatuoti netrukdo.  
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• 250 cc keturratį. Mechaninis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Volvo V70, 2,4 l, dyzelis, 120 
kW. Pakeisti tepalai, važiuoklė 
nebarška. Kaina minimaliai 
derinama. Dviejų zonų klimato 
kontrolė. Kruizo kontrolė. 
Multifunkcinis vairas. Orginalūs 
lieti ratai. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 608 30 483.  
Rokiškis
• VW Passat B5. 66 kW, 1.9 l, 
TDI. Kosmetiniai kėbulo defektai. 
Užsiveda, važiuoja. Kablys. TA iki 
2022.11. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 667 24 525. Rokiškis
• Audi A4 S line. 2 l, TDI, 
universalas, naujuoju, geruoju, 125 
kW varikliu, mechanika. Būklė 
ideali. Kaina 3850 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
•  Volvo V70. 2010 m., 2.4 l, 129 
kW. Naujuoju varikliu, automatinė 
greičių dėžė dirba nepriekaištingai. 
Labai gausi komplektacija, graži 
spalva, lieti, gražus diskai, neseniai 
atlikta TA. Kaina 3999 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Audi A4. 2003 m., 1,9 l, TDI, 
96 kW, universalas. Yra defektų. 

Kaina 690 Eur. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R17 ratus. Buvo uždėti ant 
2007 m. Opel, bet tinka kitiems 
modeliams, nes daug skilių. 
Padangos gal dar vienai vasarai. 
175 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Toyota Verso S priekinį bamperį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 686 98 456. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Passat dalimis. 1,9 
l, TDI, 96 kW. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Lietus ratus. R15, su vasarinėmis 
padangomis, 5x112. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• Audi 80 B4, dyzelis, Ford 
Mondeo, 1,8 l, dyzelis, Opel 
Kadett, 1,3 l, benzinas dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ-63 ratus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Peugeot 306 dalimis. 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, VAZ ratus ir kt. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 110cc keturratį dalimis. 
Automatinė greičių dėžė.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 įvairių 
matmenų padangas ir ratlankius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 2000 m. 0pel Astra dalimis. 2 l, 
74 kW. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Toyota RAV4, kampinę, galinio 
bamperio dalį, kairės (vairuotojo) 
pusės. Pilka spalva. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Keturračio padangas. 2 vnt., 
25×10×12, 2 vnt., 25×8×12. 
Komplekto kaina 85 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• VW Polo dalimis. 2003 m., 1.9 l, 
47 kW. Kaina 123 Eur.  
Tel. 8 694 52 173. Rokiškis
• MTZ leistuvą (puskačių) su 
starteriu. Naujas karbiuratorius, dar 
yra įtarpas, smagratis.  
Tel. 8 686 68 087. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Mercedes - C200, Mercedes - 
C220, Mercedes - C270, Mercedes 
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:20 Šaunusis penketukas 
dinozaurų slėnyje
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Maistas: tiesa ar 
pramanas?
12:15 Beprotiškos 
filmavimo akimirkos
13:05 Neregėtas Iranas
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Dainuok su manim
22:40 Nereikšmingos laimės 
akimirkos
00:15 Užmirštieji
02:15 Europos kinas. 
Julija ir karininkas
03:45 Frenki Dreik paslaptys
05:15 Ponių rojus

05:20 Atsargiai! Merginos 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Benas Tenas 
07:30 Monstrų viešbutis
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Tylūs geradariai. 
Tvarumo istorijos
12:00 Nuostabūs metų laikai
12:20 Kenoloto

12:22 Nuostabūs metų laikai 
13:05 Ričis Didysis
14:45 Šuns tikslas
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Čekija – Lietuva
20:15 Eurojackpot 
20:20 Europos vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Čekija – Lietuva
21:30 Gaujų karai. Princai 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gaujų karai. Princai 
22:40 Trys stendai prie Ebingo, 
Misūryje
01:00 Uola
03:20 Tadas Blinda. Pradžia

06:30 Stivenas Visata

07:20 Berniukas Blogiukas
07:45 Ogis ir tarakonai
08:05 Vasaros stovyklos sala
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:00 Kalakutai. 
Atgal į ateitį
10:50 Tėčio dienos stovykla
12:40 Dirbtinis intelektas
15:30 Pasivaikščiojimas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 DGM: Didysis gerulis 
milžinas
21:45 Machinatoriai
23:35 Norbitas
01:35 Diunkerkas

06:30 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal
07:30 Snaiperis 
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Gimę laisvėje

12:00 Atranka. Išlieka 
stipriausi
12:55 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu
15:55 Nepamirštamas tyrimas 
17:05 Kas žudikas?
18:15 Nusikaltimų tyrėjai
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Laiko patrulis
00:05 Kalnietis IV. Žaidimo 
pabaiga
01:45 Mirties apsuptyje 2

05:35 Kaimo akademija
06:00 „Paslaptys“
08:00 Kitoks pokalbis s
u Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras
 „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas

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

22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukinis rajonas
23:50 Alpių detektyvai 
00:35 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:05 Nacionalinė ekspedicija
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:15 Vaiduoklių ieškotojai
05:40 Atsargiai! Merginos 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Pasaulis pagal moteris 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Lialios sugrįžimas 
12:20 Kenoloto 
12:22 Lialios sugrįžimas 
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Titanas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Titanas
00:05 Rezidentas 
01:05 Einšteinas 
02:00 Bibliotekininkai 
02:50 Vaiduoklių ieškotojai 
03:15 Rezidentas 
04:05 Einšteinas 
05:00 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos

06:25 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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 S Sibiras
00:40 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
02:00 2:22
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris 
05:00 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas

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

05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
07:00 Laisvės TV valanda
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas

13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa – tai aš“
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa – tai aš“
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda. Pokalbis 
su B.Davidonyte ir D.Pancerovu
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laisvės TV valanda
04:00 Alfa taškas
04:25 Vyrų šešėlyje
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas?
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užkluptas

23:50 Alpių detektyvai 
00:35 Išpažinimai
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

06:00 Sveikatos medis 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Svajonių sodai 
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 Europos vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Danija – Lietuva
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Visu greičiu pirmyn
22:40 Jėga ir Kenoloto
22:43 Visu greičiu pirmyn
00:20 Rezidentas
01:20 Einšteinas 
02:15 Bibliotekininkai 
03:05 Vaiduoklių ieškotojai 
03:30 Rezidentas 
04:20 Einšteinas 
05:15 Vaiduoklių ieškotojai 
05:40 Atsargiai! Merginos

06:20 Svaragini. Amžina draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis 
12:45 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS 2:22
00:25 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
01:40 Profesionalai
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris 
05:00 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Atsargiai - giminės! 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:35 CSI. Majamis 

13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Tiltas 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Paskutinė s
22:55 Akloji zona 
23:55 Legendų biuras
01:05 Gyvi numirėliai 
01:50 CSI. Majamis 

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje 
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas
07:00 Skonio reikalas
07:30 Vyrų šešėlyje
08:00 Eko virusas
08:30 Mūsų gyvūnai
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

11:00 „Žiedas su rubinu“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Mokslo ritmu
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laisvės TV valanda
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 Laikykitės ten
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:20 Laisvės TV valanda
04:00 Alfa taškas
04:25 Partizanų keliais
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Pasaulio puodai
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Baltuolė 
ir Rožytė 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
12:00 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
12:10 Metų laikai 
Japonijoje
13:05 Egiptas iš paukščio 
skrydžio
14:00 Mis Marpl. 
Nesibaigianti naktis
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Perplaukus Atlantą
22:00 Anžas ir Gabrielė
23:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Nežudyk strazdo giesmininko 
01:35 Nereikšmingos laimės 
akimirkos
03:10 Euromaxx
03:45 Mis Marpl. 
Nesibaigianti naktis 
05:15 Ponių rojus

07:00 Benas Tenas
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 

08:30 Tomo ir Džerio 
nuotykiai
09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Neramūs ir triukšmingi 
09:55 Plojus
11:35 Sniego diena
13:25 Nevykėlis
15:10 Tai kur po velnių tie 
Morganai?
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:05 Profesionalai
00:25 Pragaro vaikis
02:35 Machinatoriai

07:00 Kvailiai šėlsta
07:30 Pasaulio taurė 2020. 
Kaunas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija. Biržai
09:55 Pakvaišusi porelė 
10:50 Brazilija – gamtos istorija. 
Trapus miškas 
11:55 Atranka. Išlieka

 stipriausi
12:50 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal 
13:45 Pragaro virtuvė 
14:40 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
15:35 Nepamirštamas tyrimas
16:40 Kas žudikas? 
17:45 Išsiblaškėlis
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras
22:40 Gyvi numirėliai 
23:40 Laiko patrulis
01:35 Kalnietis IV. Žaidimo 
pabaiga

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ (1/11)
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Skonio reikalas
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle: 
Greitis

11:00 „TV Europa pristato.
 Baltijos slapukė“
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 „TV Europa pristato. 
Baltijos slapukė“ 
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės

10:00 Pasaulis pagal
 moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Miegančioji gražuolė
12:20 Kenoloto
12:22 Miegančioji gražuolė
13:35 Merlinas
15:40 Čihuahua iš Beverli Hilso
17:20 Kenoloto 
17:22 Čihuahua iš Beverli Hilso
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Piktadarės istorija
21:20 A komanda
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 A komanda
00:10 Geležinis žmogus 3 
02:35 Trys stendai prie Ebingo, 
Misūryje 
04:35 Bibliotekininkai

06:30 Saugokis meškinų 
07:15 Berniukas Blogiukas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Vasaros stovyklos 
sala 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

SKELBIMAS APIE ŽEMĖS, SKIRTOS NAUJIEMS MIŠKAMS ĮVEISTI, PIRKIMĄ
Perkančiosios
organizacijos rekvizitai: 
pavadinimas, kodas, pašto 
adresas,telefono numeriai, 
elektroninio pašto adresas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio  regioninis 
padalinys, įmonės kodas 132340880, adresas: Sakališkio 
g.2, 42110 Rokiškis, tel. Nr.: 868691769, el.p:rokiskis@
vmu.lt.

Nekilnojamųjų daiktų 
paskirtis, pavadinimas 
ir pageidaujama
nekilnojamųjų daiktų
buvimo vieta, pirkimo
būdas

Perkama žemė, skirta naujiems miškams įveisti. 
Pageidaujama žemės buvimo vieta: perkančiosios 
organizacijos administruojamoje teritorijoje – vienoje 
iš šių  Rokiškio; Kupiškio  savivaldybių kadastrinių 
vietovių: Aleksandravėles, Anapolio, Antanašės, 
Apaščios, Aukštakalnių, Bajorų, Čedasų, Didsodės, 
Duokiškio, Gerkonių, Gindvilių, Jūžintų, Kairelių, Kalvių, 
Kamajų, Kazliškio, Konstantinavos, Kriaunų, Laibgalių, 
Lailiūnų, Lašų, Lukštų, Moškėnų, Onuškio, Pakriaunių, 
Panemunėlio, Panemunio, Salų, Skemų, Sriubiškių, 
Steponių, Suvainiškio, Šetekšnų, Užubalių, Zarinkiškio, 
Žiobiškio, Adomynės, Alizavos, Antašavos, Aukštupėnų, 
Biliūnų, Byčių, Juodpėnų, Laičių, Lukonių, Naivių, Rudilių, 
Paketurių, Puznos miško, Salamiečio, Skapagirio miško, 
Skapiškio, Subačiaus, Subačiaus miško, Šepetos, Šimonių, 
Šimonių girios, Virbališkių, Žaidelių. Pirkimas vykdomas 
skelbiamų derybų būdu.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų 
daiktų dokumentų
pateikimo terminai (ne
trumpiau kaip 25 dienos
nuo skelbimo
paskelbimo dienos)

Pasiūlymus su parduodamos žemės dokumentais galima 
teikti iki 2021-03-22.
Jei kandidato pasiūlymas ir parduodamos žemės 
dokumentai gaunami pasibaigus perkančiosios 
organizacijos skelbime nustatytam terminui, šie 
dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui, 
išskyrus atvejus, kai pasiūlymai pateikiami elektroninėmis 
priemonėmis.

Interneto adresas, kuriuo 
pasiekiami pirkimo
dokumentai

Pasiūlymus su parduodamos žemės dokumentais galima 
teikti iki 2021-03-22.
Jei kandidato pasiūlymas ir parduodamos žemės 
dokumentai gaunami pasibaigus perkančiosios 
organizacijos skelbime nustatytam terminui, šie 
dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui, 
išskyrus atvejus, kai pasiūlymai pateikiami elektroninėmis 
priemonėmis.

Kita svarbi informacija.

- CLK270, Mercedes -  
 E200, Mercedes - E220, Mercedes 
- E270. Kodas 0445110100. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110071, 
044511072. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16. 
Komplektai ir po du vnt. Vasarinės, 
m+s, 225/55, R16, apynaujės ir 
205/60, R16. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Ford Transit dalimis. 2004 m., 2 l. 
Kablys, durys nesupuvę.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių, monitorių, 
mikrobangų krosnelę, radiją.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis

• Televizorių Vido. 54 cm 
įstrižainė, plonas.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Gala. 14 
kanalų. Tel. 8 602 35 205.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Panasonic, 54 cm įstrižainė, 
kineskopinis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Televizorių Zisense dalimis. 
Skilęs ekranas, įstrižainę - 127.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• SK-5 NIVA atsargines dalis, 
kėlimo cilindrus, padangas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šiaudų stumdymo šakes PKU- 
O,5. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Įvairius, hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius, skyvus ir 
kt.. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Trąšų barstytuvą. Pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Girninį malūną, mažesnę, 
senoviško girninio malūno kopiją. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Kverneland 3+1 plūgą. Dylančios 
dalys naujos, atpjovimo diskai, 
spyruoklinė apsauga.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

Ieškokite prekybos 
centruose!

Žvilgsnis į ateitį Rokiškio krašto garbės 
piliečio Angelo Frosio akimis

Po švęsto vandens indų 
(lakunkėlių) parodos Ro-
kiškis tapo prestižine vieta 
Europos kultūros scenoje, 
kuri suteikė galimybę pri-
traukti lankytojus ir turis-
tus. Profesorius, mecena-
tas, Rokiško garbės pilietis 
Angelo Frosio vėl atkreipė 
visuomenės dėmesį į Ro-
kiškio kraštą. Susidomė-
jimo sulaukė ir jo žinia 
pasauliui apie natūralią 
vakciną, kurią jis patei-
kė prieš metus: Rokiškyje 
gaminamas nugriebto pie-
no sūris, į kurį dedamos 
specialios pieno ląstelės, 
galinčios suaktyvinti imu-
ninę sistemą, kad ši būtų 
atsparesnė prieš kitas in-
fekcines ląstelės (bakteri-
jas, virusus ir kt.). Praėjo 
lygiai vieneri metai, kai į 
šio gardaus sūrio gabalė-
lį ant stalo žiūrima ne tik 
kaip į skanėstą, bet ir imu-
ninės sistemos stiprintoją. 
Kartu su A. Frosio verta 
pamąstyti daugiau apie 
mūsų krašto planus.

 – Po šios pandeminės 
situacijos, nualinusios visą 
pasaulį, ką jūsų manymu, 
Angelo, vėl galima rekla-
muoti mūsų teritorijoje?

– Visų pirma, kalbant apie 
pandemiją vykstančią visame 

pasaulyje, norėčiau užbaigti 
mokslinį projektą, susijusį 
su mūsų sūriuose esančiomis 
pieno ląstelėmis, ir paskelbti 
rezultatus kartu su kitais ty-
rimų centrais, ligoninėmis ir 
tarptautiniais universitetais. 
Tai būtų mums visiems, ypač 
ūkininkams augintojams, bū-
das suteikti pieno produktams 
tikrojo žmonijos vaisto vertę. 
Be to, būčiau laimingas, jei 
galėčiau tęsti prieš kelerius 
metus pradėtą tarptautinį eks-
perimentinį centrą, kuriame 
viso pasaulio jaunimas galėtų 
keistis patirtimi su rokiškie-
čiais.

Bet man yra svarbiausia 
galimybė panaikinti asbesto 
plokštes Rokiškio mieste. Kai 
einu centrine miesto gatve ir 
stebiu nusidėvėjusius stogus, 
nuo kurių vėjas neša asbesto 
gabalus ir tirpdo pragariškas 
chemines medžiagas ore, aš 
galvoju apie tuos, kurie mirė 
nuo pleuros ar pilvaplėvės 
mezoteliomos. Mūsų tėvai 
sakydavo, kad norint laimėti 
mūšius, reikia kovoti.

– Per gerai, kad būtų tie-
sa?

– Esu svajotojas ir svajo-
nės turi būti paverstos idėjo-
mis, o idėjos - projektais. Šie 
projektai yra įmanomi, jei to 
trokšta visi šios srities žaidė-
jai. Gamta duoda visus reika-

lingus išteklius, ne tik išgyve-
nimą, bet ir gerovę žmonijai, 
tereikia juos įvertinti ir tinka-
mai pritaikyti pagal griežtą 
mokslinį ir eksperimentinį 
metodą.

– Kas laukia ateities kar-
tų?

– Ateinančioms kartoms 
teks susidurti su precedento 
neturinčiu iššūkiu: išlaisvinti 
žmogaus autentiškumą nuo 
technologijų dominavimo ir 
iš naujo įvertinti santykį su 
gamta. Gimiau ir augau kai-
me, tad tiesiogiai užmezgiau 
ryšį su tikrove. Vėliau mano 
techninis mokymas susiliejo 
su turimomis racionaliomis, 
mokslinėmis ir naudingomis 
žiniomis. Tačiau niekada ne-
painiojau teorinės schemos su 
tikromis žiniomis, tai gali su-
silieti tik per tiesioginę patirtį 
ir to šiandien labai trūksta. 
Šiuos iššūkius iškėliau kaip 
pieno produkcijos technikas, 
kaip biologijos ekspertas ir 
kaip menininkas, nes esu įsi-
tikinęs, kad grįžimas į gam-
tą yra tikrasis meno tikslas. 
Tikslas, skirtas išmintingam 
žmogui, kuris transformuoja 
ir keičia pasaulį į gerą ir tęsia 
pirmykštį kūrybinį darbą lyg 
didžioji žmonijos tiesa.

– Dėkojame už pokalbį.
„Rokiškio Sirenos“

inform.



10 psl. 2021-02-19

Vasario 19-oji, 
penktadienis, 

8 savaitė
Iki Naujųjų liko 315 dienų

Saulė teka 7.35 val., 
leidžiasi 17.32 val. 

Dienos ilgumas 9.57 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Butmantas, Butmantė, Butmina, 
Butminė, Butminta, Butmintas, 

Butmintė, Konradas, Nida, 
Šarūnas, Zuzana.

Rytoj:  Aida, Aidas, Aidis, Eitenė, 
Eitenis, Eitmina, Eitminas, Eitvyda, 
Eitvydas, Leona, Leonas, Leonė, 
Leontina, Leva, Levas, Visgintas, 

Žemyna.
Poryt: Eleonora, Feliksas, Kęstas, 

Kęsvilas, Kęstutis, Leonora, 
Lionė, Nora.

Dienos citata
„Mūsų abejonės yra išdavikės, 
kurios priverčia pralaimėti ten, 
kur dažnai galėtume laimėti, 
jei tik nebijotume bandyti“ 

(V. Šekspyras).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1800 m. Napoleonas Bona-
partas pasiskelbė pirmuoju Pran-
cūzijos konsulu.

1878 m. JAV išradėjas Tomas 
Edisonas užpatentavo fonografą 
- pirmąjį garso įrašymo ir atkūri-
mo aparatą.

1976 m. Islandija nutraukė di-
plomatinius santykius su Didžiąja 
Britanija - abi šalys nesugebėjo 
susitarti dėl žvejybos ginčija-
muose vandenyse - kilo „menkių 
karas“.

2003 m. Vokietijoje už pagal-
bą Rugsėjo 11-osios teroristams 
15 metų laisvės atėmimo nu-
teistas Muniras el Motasadekas. 
Tai buvo pirmasis su 2001 metų 
rugsėjo 11-osios teroro išpuoliais 
JAV susijusio asmens teismas.

2003 m. Irane sudužo rusų 
gamybos karinis transporto lėk-
tuvas „Il-76“, kuriuo skrido Irano 
revoliucinės gvardijos nariai. Lėk-
tuvui įsirėžus į kalną, visi 276 juo 
skridusieji žuvo. Tai buvo didžiau-
sia aviacijos katastrofa Irane.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

11906 m. Vilniuje atidarytas 
Marijos Šlapelienės lietuvių knygy-
nas. Tai buvo antroji po Petro Vilei-
šio įsteigto „Vilniaus žinių“ knygyno 
tokio pobūdžio lietuviška įstaiga. 

Post scriptum
Vėjų ir kalbų nesugaudysi.

Nostalgiškoji agurkinė sriuba
Ingredientai:
• 2 valg. š. aliejaus arba sviesto
• mažas smulkiai supjaustytas svo-
gūnas, 
• Dvi susmulkintos skiltelės česnako
• Didelė supjaustyta kubeliais mor-
ka
• Ketvirtis supjaustyto kubeliais sa-
liero
• Pusė stiklinės pernakt mirkuytų 
perlinių kruopų. 
• Dvi kubeliais supjaustytos bulvės 
• du lauro lapai 2 vnt.
•1,5 l sultinio arba vandens
• Du smulkiai supjaustyti arba sutar-
kuoti  rauginti agurkai
• Pagal skonį druskos
• Žiupsnelis juodiųjų pipirų

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Gaminimas:
Dideliame puode įkaitinkite aliejų ir jame apkepinkite svogūnus. Kai šie suminkštės ir truputį 
apskrus, suberkite česnakus, po pusės minutės – morkas ir salierus. Kepinkite maišydami, kol 
daržovės karamelizuosis. Suberkite išmirkytas ir nusausintas perlines kruopas, toliau maišyda-
mi pakepinkite kelias minutes. Suberkite bulves, dar minutę pakepinkite. Supilkite sultinį (arba 
vandenį), įmeskite lauro lapus, pasūdykite, užvirinkite. Virkite uždengę ant silpnos ugnies, kol 
daržovės suminkštės, o kruopos bus al dente.Sudėkite pjaustytus raugintus agurkus, pavirkite 
apie 2–3 minutes, paragaukite. Jei trūksta, įberkite druskos, įpilkite šlakelį raugintų agurkų 
sunkos, pagardinkite juodaisiais pipirais. Patiekite su grietine.

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Vasario 8 – 14 dienomis 

Panevėžio apskrities polici-
ja registravo 1217 įvykius 
(praėjusią savaitę – 982), 
pradėti 48 ikiteisminiai tyri-
mai (praėjusią savaitę – 36). 
I areštinę pristatytas 31 as-
muo.

Per savaitę buvo pradėti 6 
ikiteisminiai tyrimai dėl va-
gysčių (2 – vagystės iš namo 
ar buto, 2 – iš automobilių, 2 – 
kitos vagystės). Dvi vagystės 
įvykdytos Panevėžio mieste, 
1 – Panevėžio rajone, 1 – Bir-
žų rajone, 2 – Pasvalio rajone. 
Vagysčių šią savaitę neužre-
gistruota Kupiškio, Rokiškio 
rajonuose.

Pradėti 2 ikiteisminiai ty-
rimai dėl sukčiavimo, 1 – dėl 
netikrų pinigų, 2 – dėl vie-
šosios tvarkos pažeidimo, 2 
– dėl neteisėto disponavimo 
narkotinėmis medžiagomis, 
4 – dėl šaukimo į privalomąją 
karo tarnybą vengimo, 1 – dėl 
pasipriešinimas valstybės tar-
nautojui.

Vasario 1 – 7 dienomis 
apskrities keliuose registruo-
ti 3 įskaitiniai (kai nukentėjo 

žmonės) eismo įvykiai. Juose 
buvo sužeista pėsčioji ir vai-
ruotojas, žuvo vilkiko vai-
ruotojas. Policijos pareigūnai 
sustabdė 4 neblaivius vairuo-
tojus, kuriems nustatyta, kad 
kraujyje yra daugiau negu 
1,5 promilės alkoholio, todėl 
taikoma baudžiamoji atsako-
mybė. Du neblaivūs prie vairo 
sėdo Kupiškio rajone, 1 – Pa-
nevėžio rajone, 1 – Pasvalio 
rajone.

Sekmadienio popietę Pane-
vėžio aplinkelio sankryžoje, 
šalia Bernatonių gyvenvietės, 
dėl sudėtingų oro sąlygų ir 
slidžios kelio dangos susidūrė 
5 automobiliai (4 vilkikai ir 1 
lengvasis automobilis). Žmo-
nės nenukentėjo, buvo tik ap-
gadinti automobiliai.

Raginame vairuotojus 
atsižvelgti į nuolat besikei-
čiančias oro ir kelio sąlygas. 
Būkite atidūs, neskubėkite, 
nes keliai vietomis provėžoti, 
padengti sniegu, slidūs, yra 
ruožų, kurie sunkiai prava-
žiuojami, todėl labai svarbu 
pasirinkti tinkamą greitį.

Panevėžio VPK  
inform.

Paskirtos Vyriausybės kultūros 
ir meno premijos

Dvylikai šalies kūrėjų 
Ministrų kabinetas pasky-
rė Vyriausybės kultūros ir 
meno premijas.

Jos šiemet skirtos chor-
vedžiui Remigijui Adomai-
čiui, kino režisierei Giedrei 
Beinoriūtei, vertėjui Pranui 
Bieliauskui, parodų kurato-
riui, fotomenininkui Gintarui 
Česoniui, režisierei, prodiu-
serei Daliai Ibelhauptaitei, 
muzikologei Jūratei Katinai-
tei, muziejininkei, dailėtyri-
ninkei Elonai Lubytei. Taip 
pat – kultūros žurnalistei, 
knygų autorei Rūtai Noreikai-
tei (Oginskaitei), džiazo muzi-
kantui, kompozitoriui Dainiui 
Pulauskui, aktoriui Vytautui 
Rumšui, choreografei, šiuo-
laikinio šokio atlikėjai Agnijai 

Sarulienei (Šeiko) ir architek-
tui Gintarui Vieversiui.

Kandidatus premijoms iš 
56 pateiktų pretendentų at-
rinko ir pasiūlė Vyriausybės 
kultūros ir meno premijų ko-
misija, vadovaujama kultūros 
istoriko, muziejininko Vydo 
Dolinsko.

Kasmet skiriama ne dau-
giau kaip 12 premijų.

Nuo 2008 metų premijos 
dydis siekia 340 bazinių socia-
linių išmokų dydžių. Šiuo metu 
tai sudaro 13,6 tūkst. eurų.

Vyriausybės kultūros ir 
meno premijos skiriamos nuo 
1997 metų Lietuvos, pasaulio 
lietuvių kultūros ir meno kū-
rėjams bei veikėjams už svarų 
indėlį į kultūrą ir meną bei ypa-
tingus šios srities nuopelnus.

BNS inform.

Vasario 12-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Varėna. Araratas. Letena. Lapas. Rd. Agr. Tina. Aiva. Naivi. PP. Slau. Mantija. 

ASK. Liepta. Sukutis. Aisetas. Nr. En. Mė. Sn. Renata. Inaris. Šaika. Kotas. Sis. Mauras. 
Horizontaliai: Mek. Balandinė. Rega. It. Patrimpas. Re. Vatinis. Antinas. Otai. Eras. Isteri. Isla. 

Juanis. Paksas. Pop. Atnaša. Rusas. Ir. Au. Ilas. TIR. Narvas. Ka. Daukantas. 
Pažymėtuose langeliuose: Piramidė.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 19 d. Naktį -18

Dieną -7
PR, 
4-9 m/s

Vasario 20 d. Naktį -10
Dieną -1

P,
4-9 m/s

Vasario 21 d. Naktį 0
Dieną 2

P,
1-6 m/s

Vietomis plikledis

Vasario 22 d. Naktį 2
Dieną 4

PV,
3-8 m/s

Orų prognozė vasario 19-22 d.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

www.rokiskiosirena.lt

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga
„Štai keliaujame į Jeruzalę…“ (Mt 20, 18)
GAVĖNIA: TIKĖJIMO, VILTIES IR MEILĖS ATNAUJINIMO LAIKAS
Brangūs broliai ir seserys,
Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, 

atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganymo.
Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus 

iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės 
vilties „gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris 
Kristuje. Velykų naktį atnaujinkime savo Krikšto pažadus, kad atgimtume kaip nauji vyrai bei moterys 
Šventosios Dvasios veikimo dėka. Jau pati Gavėnios kelionė, panašiai kaip visas krikščioniškojo gyveni-
mo kelias, yra visa nušviesta Prisikėlimo šviesos, kuri atgaivina norinčiųjų sekti Kristumi mintis, nuosta-
tas bei pasirinkimus.

Jėzaus mokyme skelbiami pasninkas, malda ir išmalda (plg. Mt 6, 1–18) sąlygoja ir išreiškia mūsų at-
sivertimą. Neturto ir atsižadėjimo kelias (pasninkas), meilingas žvilgsnis į sužeistą žmogų ir meilės gestai 
jo atžvilgiu (išmalda), taip pat vaiko dialogas su Tėvu (malda) leidžia mums įgyvendinti nuoširdų tikėjimą, 
gyvą viltį ir veiklią meilę. 

1. Tikėjimas kviečia mus priimti Tiesą ir tapti jos liudytojais Dievo, taip pat mūsų brolių bei seserų aki-
vaizdoje

Šiuo Gavėnios laiku priimti ir išgyventi Kristuje apreikštą Tiesą pirmiausia reiškia atverti širdis Dievo 
žodžiui, kurį Bažnyčia mums perteikia iš kartos į kartą. Ši Tiesa nėra intelektinė konstrukcija, rezervuota ne-
daugeliui rinktinių, itin išlavintų protų, bet yra žinia, kurią gauname ir galime suprasti turėdami širdį, atvirą 
Dievo didybei, suprasdami, kad Jis mus myli pirma, negu tai suvokiame. Ta Tiesa yra pats Kristus, kuris 
visiškai priimdamas mūsų žmogystę tapo Keliu – reikliu, bet atviru visiems, – vedančiu į Gyvenimo pilnatvę. 

Pasninkas, išgyvenamas kaip atsižadėjimo patirtis, veda pasninkaujančius širdies paprastume iš naujo 
atskleisti Dievo dovaną ir suprasti savo kaip kūrinių tikrovę: esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą 
ir jame randame pilnatvę. Pasninkaujantysis sutinka priimti neturtą ir tapti beturčiu su kitais vargdieniais, 
jis „kaupia“ gaunamos ir kitiems dalijamos meilės turtą. Taip suvokiamas ir praktikuojamas pasninkas 
padeda mylėti Dievą ir artimą, nes, kaip moko šv. Tomas Akvinietis, meilė yra judesys, nukreipiant dėmesį į 
kitą, tapatinantis su kitu (plg. Fratelli tutti, 93).

Gavėnia yra laikas tikėti, tai yra priimti Dievą mūsų gyvenime ir leisti jam „apsigyventi“ pas mus (plg. 
Jn 14, 23). Pasninkauti reiškia išlaisvinti mūsų būtį nuo visko, kas ją slegia, nuo persisotinimo informacija, 
tiek teisingomis, tiek melagingomis žiniomis, taip pat nuo vartojimo gėrybių, idant atvertume savo širdies 
duris Tam, kuris ateina kaip visiškas beturtis, bet drauge yra „pilnas malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14), jis Dievo 
Sūnus, mūsų Gelbėtojas.

2. Viltis kaip „gyvasis vanduo“, įgalinantis mus tęsti kelionę
Samarietė, kurią Jėzus prašo duoti jam atsigerti prie šulinio, nesupranta, kai jis sako, kad gali jai duoti 

„gyvojo vandens“ (Jn 4, 10). Iš pradžių ji natūraliai galvoja apie paprastą vandenį, tačiau Jėzus turi ome-
nyje Šventąją Dvasią, kuria gausiai apdovanos Velykų slėpinyje ir kuri mums įlies nenuviliančią viltį. Prana-
šaudamas savo kančią ir mirtį Jėzus jau skelbia viltį, sakydamas, kad „trečią dieną jis prisikels“ (Mt 20, 19). 
Jėzus kalba mums apie ateitį, kurią plačiai atvėrė Tėvo gailestingumas. Su juo ir jo dėka turėti viltį reiškia 
tikėti, kad istorija nepasibaigia mūsų klaidomis, mūsų prievarta ir neteisybe, nei nuodėme, kuri nukryžiuoja 
meilę. Tai reiškia semtis Tėvo atleidimo iš jo atvertos Širdies. 

Dabartinėmis susirūpinimą keliančiomis aplinkybėmis, kai viskas atrodo trapu ir netikra, kalbėjimas 
apie viltį gali atrodyti provokacija. Tačiau Gavėnios laikas skirtas tam, kad viltingai atgręžtume žvilgsnį į 
Dievo kantrybę: jis ir toliau rūpinasi savo kūriniais, nors mes dažnai su jais elgiamės blogai (Enciklika Lau-
dato si’, 32–33. 43–44). Tai susitaikinimo viltis, į tai mus aistringai ragina šventasis Paulius: „Susitaikinkite 
su Dievu“ (2 Kor 5, 20). Gavę atleidimą per Atgailos sakramentą, kuris yra kertinis mūsų atsivertimo pro-
cese, savo ruožtu tampame atleidimo perteikėjais: patys priėmę atleidimą, galime atleisti kitiems, gebėdami 
dėmesingai vesti dialogą ir savo elgsena guosdami sužeistus žmones. Dievo atleidimas, perduodamas taip 
pat per mūsų žodžius bei gestus, leidžia mums išgyventi Velykų brolybę. 

Gavėnios metu būkime atidesni sakydami „drąsinančius, guodžiančius, stiprinančius, raminančius, ska-
tinančius žodžius, o ne tokius, kurie žemina, liūdina, erzina, niekina“ (Enciklika Fratelli tutti, 223). Kartais 
norint suteikti vilties pakanka būti „draugišku žmogumi, atidedančiu šalin savo baimes ir skubėjimą, pa-
kanka atkreipti dėmesį, padovanoti šypseną, pasakyti ugdantį žodį, kad vyraujančio abejingumo aplinkoje 
atsivertų klausymosi erdvė“ (ten pat, 224).

Susikaupime ir tylioje maldoje viltis mums duodama kaip įkvėpimas ir vidinė šviesa, nušviečianti mūsų 
misijos iššūkius ir pasirinkimus. Todėl esmingai svarbu susikaupti maldai (plg. Mt 6, 6) ir slaptoje sutikti 
švelnumo Tėvą.

Gavėnią išgyventi viltingai reiškia suvokti, kad Jėzuje Kristuje esame naujo laiko liudininkai, kai Dievas 
„visa daro nauja“ (plg. Apd 21, 1–6). Tai reiškia priimti Kristaus viltį: jis atiduoda savo gyvybę ant kryžiaus, 
o Dievas jį prikelia trečiąją dieną; tai reiškia būti visuomet pasirengusiems „įtikinamai atsakyti kiekvienam 
klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

3. Mūsų tikėjimo ir vilties aukščiausia išraiška yra meilė, išgyvenama sekant Kristumi, rodant dėmesį ir 
užuojautą kiekvienam žmogui

Meilė džiaugiasi matydama kitą augant. Todėl ji kenčia, kai artimas vargsta: yra vienišas, ligonis, be-
namis, niekinamas, stokojantis… Meilė yra širdies polėkis, skatinantis pranokti save ir kuriantis dalijimosi 
bei bendrystės ryšį.

„Socialinės meilės dėka galima eiti link meilės civilizacijos, į kurią visi galime jaustis esą pašaukti. Meilė 
savo universalia dinamika gali kurti naują pasaulį, nes ji nėra bergždžias jausmas, bet geriausias būdas 
atrasti visų vystymosi veiksmingus kelius“ (Fratelli tutti, 183). 

Meilė yra dovana, suteikianti mūsų gyvenimui prasmę; jos dėka stokojančius laikome savo šeimos na-
riais, bičiuliais ir broliais. Jei dalijamasi su meile, net nedideli ištekliai niekada nesibaigia, bet tampa 
gyvenimo ir laimės rezervu. Taip nutiko su Sareptos našlės miltais ir aliejumi, kai ji paaukojo paplotėlį 
pranašui Elijui (plg. 1 Kar 17, 7–16); taip pat ir su duonos kepaliukais, kuriuos Jėzus laimino, laužė ir davė 
mokiniams išdalyti miniai (plg. Mk 6, 30–44). Taip įvyksta su mūsų išmalda, maža ar didele, jei ją aukojame 
džiugiai ir paprastai.

Gavėnią išgyventi su meile reiškia rūpintis kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 
pandemijos. Suvokdami didelį netikrumą dėl ateities, atmindami žodį, kuriuo Dievas prabyla savo Tarnui: 
„Nebijok, nes aš išpirkau tave“ (Iz 43, 1), su meile dovanokime pasitikėjimo žodį, kuris padėtų kitam pajusti, 
kad Dievas myli jį kaip vaiką. 

„Tik tokiu žvilgsniu, meilės perkeistu akiračiu suvokiant kito žmogaus orumą, vargšai yra pripažįstami 
ir vertinami dėl jų didžio orumo, gerbiami su savo gyvensena ir kultūra ir dėl to iš tikrųjų integruojami į 
visuomenę“ (Fratelli tutti, 187).

Brangūs broliai ir seserys, kiekvienas gyvenimo etapas yra tikėjimo, vilties ir meilės laikas. Šis kvietimas 
išgyventi Gavėnią kaip atsivertimo, maldos ir dalijimosi gėrybėmis kelionę tepadeda mums asmenine ir ben-
druomenine atmintimi grįžti į tą tikėjimą, kuris kyla iš gyvojo Kristaus, į viltį, gaivinamą Šventosios Dvasios 
dvelkimu, ir į meilę, kurios neišsemiama versmė yra gailestinga Tėvo širdis.

Išganytojo Motina Marija, likdama ištikima kryžiaus papėdėje ir Bažnyčios širdyje, tepalaiko savo rūpes-
tingu buvimu, o Prisikėlusiojo palaiminimas telydi mus kelionėje į Velykų šviesą.

Pranciškus

Suodžių gaisrai sprogdina kaminus ir pleškina namus
Jeigu kūrenate krosnį ir 

išgirstate  kamine  stiprų 
gausmą, tarsi visas namas 
norėtų atsiplėšti nuo  žemės, 
nemanykite, kad atsidūrėte 
skraidančioje lėkštėje ar 
lėktuve.  Iš tiesų, tai ne kas 
kita, o taip dažniausiai apie 
užsidegusius suodžius jus 
informuoja namo kaminas.

„Didelė klaida manyti, 
kad suodžiai išdegs, ir nie-
ko blogo nenutiks.  Iš tiesų, 
ugnis dūmtraukyje visada 
gali išplisti ir persimesti į de-
gias konstrukcijas. Po tokio 
ugnies pasivaikščiojimo ka-
mine, dažnai atsiranda plyšių, 
tad kitą kartą ugnis veikiau-
siai šėls ne tik kamine, bet ir 
name,“ -   sako Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento Valstybinės prieš-

gaisrinės priežiūros valdybos 
viršininkas Jūris Targonskas.  

Pasak jo, daugelio gaisrų 
būtų išvengta, jeigu gyvento-
jai iš kaminų būtų išvalę suo-
džius, jei būtų užtinkavę juose 
atsiradusius įtrūkimus, o prie 
krosnių ir dūmtraukių nelai-
kytų degių medžiagų.

Štai ir šiandien šalyje dėl 
užsidegusių suodžių ugniage-
siai jau vyko net keturis kar-
tus.  Šį rytą Vilkaviškio rajo-
ne, Pilviškiuose, liepsnojant 
kamine suodžiams, užsidegė 
medinė kambario siena. Lai-
mei, šis gaisras neišplito, o 
šeima neprarado namų.

Vien šią žiemą,  tai yra pra-
ėjusių metų gruodžio ir šių 
metų sausio ir vasario mėne-
siais   ugniagesiai buvo 480 
kartų kviesti dėl užsidegusių 
suodžių dūmtraukyje. Deja, 

gyventojai negirdi nuolati-
nių ugniagesių raginimų, kad 
juos būtina valyti, todėl ugnis 
vis dažniau „tikrina“ jų san-
darumą.

Pats patikimiausias ir efek-
tyviausias metodas, garantuo-
jantis, kad suodžiai kamine 
neužsidegs, yra reguliarus 
mechaninis dūmtraukio va-
lymas.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duo-
menimis,   šią žiemą Lietuvo-
je kilo  per 1730 gaisrų, pusė 
jų –  gyvenamosios paskirties 
pastatuose. Ugnis šeiminin-
kavo 875 namuose, tai net  40 
proc. daugiau nei praėjusią 
žiemą.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
inform.

Keliams šiemet bus skirta 532 mln. eurų
Lietuvos automobilių ke-

liams šiemet numatoma skir-
ti 531,6 mln. eurų Kelių prie-
žiūros ir plėtros programos 
(KPPP) lėšų. Susisiekimo mi-
nisterijos parengtą progra-
mos finansavimo sąmatą pa-
tvirtino Vyriausybė, pranešė 
ministerija.

Tiksliniams projektams nu-
matyta 145 mln. eurų – jie bus 
paskirstyti rajoninės ir vietinės 
reikšmės žvyrkeliams asfaltuo-
ti, magistralės Vilnius–Kau-

nas–Klaipėda ruožui ties Kaunu 
rekonstruoti, Klaipėdos trans-
porto infrastruktūrai ir dviejų 
lygių sankryžai Žirnių bei Liep-
kalnio gatvėse ir Minsko plente 
Vilniuje rekonstrukcijai. 

Kitos lėšos – 386,6 mln. eurų 
– paskirstomos pagal KPPP fi-
nansavimo įstatyme nustatytas 
proporcijas: 65 proc. (251,3 mln. 
eurų) – valstybinės reikšmės, 30 
proc. (116 mln. eurų) – savival-
dybių, valstybinių miškų, sau-
gomų teritorijų bei kariuome-
nei, krašto apsaugos ir pasienio 

objektams reikalingiems vieti-
nės reikšmės keliams ir 5 proc. 
–  rezervinės lėšos.

Pernai šalies keliams skirta 
589,7 mln. eurų, įskaitant ir 
ankstesniais metais nepanau-
dotas lėšas. Po Konstitucinio 
Teismo išaiškinimo nuo šių 
metų nepanaudotos lėšos nėra 
perkeliamos į kitus metus. Su-
sisiekimo ministerija planuoja 
kitiems metams KPPP lėšų 
skyrimo tvarką peržiūrėti iš 
esmės.

BNS inform.

Bitkoino vertė pirmąkart perkopė 50 tūkst. JAV dolerių
Šiemet beveik 75 proc. pa-

brangusio bitkoino vertė an-
tradienį pirmąkart peržengė 50 
tūkst. JAV dolerių (41,2 tūkst. 
eurų) ribą, kelioms stambioms 
bendrovėms parėmus šią pa-

saulio populiariausią virtualią 
valiutą.

Bitkoino pabrangimui įtakos 
padarė žinia, kad daugiau bendro-
vių pripažįsta, jog nestabili skai-
tmeninė valiuta galiausiai galėtų 

pelnyti platų pripažinimą ir tapti 
būdu atsiskaityti už prekes bei 
paslaugas. Iki šiol bitkoinas, kaip 
ir auksas, buvo daugiausia laiko-
mas vertės kaupimo priemonė.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
– Tu ko čia, tinginy, triniesi 

po virtuvę kaip įkyri musė?
Vyras:
– Būčiau aš darbšti bitelė, 

trinčiausi kur nors kitur.
***
Mes mokykloje 

mėtydavomės šlapiu kreiduotu 
skuduru. Dabar, esu tuo 
įsitikinęs, tam yra speciali aifono 
programėlė.

***
Susitinka du suvalkiečiai:
– Ar tu girdėjai, Veryga žada 

degtinę tris kartus pabranginti!
– O kad ir dešimt kartų! 

Aš už savus niekada negėriau, 
negeriu ir pradėti neketinu!

***
Ateina pas kunigą 

išpažinties lordas:
– Kai mano ledi išvažiavo 

savaitei atostogų pas mamą, tai 
aš kambarinę sugundžiau.

– Ir kiek kartų?
– Tėve, aš čia išpažinties, o 

ne girtis atėjau.
***
– Petrai, mūsų katinas vėl 

šlepetėje pridirbo.
– Aš jam, bjaurybei! Kodėl 

tu visada mano šlepetes gadini?
– Mielasis, jis ne į tavo, o į 

mano mamos šlepetes pridarė.
– Šaunuolis tu, Miciau. 

Nupirksiu tau žuvį. Didelę žuvį.
***
Moteris giriasi draugėms:
– Vakar pareinu namo, o 

vonioje – strutis. Įsižiūrėjau 
geriau, čia gi mano Petras 
kojines skalbia!

***
Mes netinkam vienas kitam: 

aš – ožiaragis, o tu – kvailys.
***
– Ar mokslinis komunizmas 

– mokslas?
– Visai ne. Jei būtų mokslas, 

Visos žmonijos problemos 
tik dėl neteisingos mitybos. 
Tai Rojuje surijo ne savo 
obuolį, tai Kinijoje kažkokį 
šikšnosparnį.

***
Advokatas ateina pas savo 

klientą, kurio laukia mirtis 
elektros kėdėje.

– Turiu vieną blogą ir 
vieną gerą žinią. Blogoji: 
gubernatorius nesutiko atidėti 
egzekucijos.

– O geroji?
– Man pavyko jį perkalbėti 

sumažinti įtampą perpus...
***
Seifus gaminanti įmonė 

sukūrė ypatingai saugų, 
neįveikiamą seifą ir nutarė jį 
išbandyti.

Visų šalių policijos gavo 
užduotį surasti geriausius 
įsilaužėlius, kad pabandytų 
įveikti naująjį seifą.

Užduoties sąlygos 
buvo tokios: į seifą įdėta 
milijonas dolerių, įleidžia 
įsilaužėlius, trims minutėms 

– Velniop detales. Kuriame 
mieste?

***
Laidojimo paslaugų biuras 

„Ilga atmintis“ siūlo jums naują 
paslaugą: nekilnojamojo turto 
paskolą. Įsivaizduokite sau, 
jūs jau su angelais bendraujate, 
o jūsų artimieji dar 10 metų 
moka paskolą. Ilga atmintis 
garantuota!

***
– Mano žmonos atmintis – 

bjauriausia pasaulyje.
– Viską pamiršta?
–  Anaiptol. Viską 

prisimena.
***
Atmintinė vasaros 

vakarėliams: prieš nušliaušdami 
po stalu, nepamirškite 
mandagiai atsisveikinti.

***
Po žmonos frazės: 

„Norėčiau keptos rūkytos 
braškytės“ dešimties vaikų tėvą 
ištiko širdies smūgis.

***
Naujasis suvalkietis Petras, 

skundžiasi pigaus viešbučio 
Turkijoje durininkui:

– Įsivaizduokite, kai 
paskutinį kartą grįžau iš 
jūsų viešbučio, namuose 
iš lagamino pamačiau 
šliaužiančias tris blakes! 

Durininkas:
– Tikriausiai jos čia puikiai 

pailsėjo ir su gera nuotaika 
grįžo namo.

***
Vyras:
– Aš toks laimingas, 

leisdamas laiką su tavimi.
Žmona:
– Tu su kuo kalbi: su alum 

ar su televizorium?
***
Perpykusi žmona vyrui:

pirma būtų su gyvūnais 
išbandę.

***
– Sveiki, ar čia logistikos 

kompanija?
– Taip.
– Norėtume porai valandų 

pasamdyti du krovikus.
– O jums automobilis 

daiktams pervežti 
nereikalingas?

– Ne. Mes nieko nevešim. 
Tiesiog reikia tinkamai iškeikti 
kaimyną.

***
Kol mes miegame, priešas 

nesnaudžia. Išvada: ilgiau 
miegodami sekiname priešą.

***
– Petriuk, kodėl tu nuo 

Marytės visą kontrolinį darbą 
nusirašei?

– O kaip jūs, tamsta 
mokytoja, sužinojot?

– Paprastai. Marytė 
neišsprendė penktojo uždavinio 
ir parašė: „Atsakymo nežinau“. 
O ką tu parašei? „Aš irgi“.

***
– Gražus piešinys, – giria 

suolo draugo darbą Petriukas. 
– Net seilės varva. 

Dailės mokytojas, 
pasibaisėjęs:

– Nuo saulėtekio tau seilės 
varva?!

– Saulėtekio?! Aš maniau, 
kad čia nupiešė kiaušinienę.

***
Skelbimas autobuse: „Jei 

niekas senutėms neužleisite 
vietų, tą padarysiu aš, jūsų 
vairuotojas!“

***
Suvalkietiškas pranešimas 

apie laidotuves SMS 
žinutėmis. Siunčiama žinutė: 
„Petrui viskas“. Gaunamas 
atsakymas: „Oj“.

užgesina šviesą ir, jei per 
tą laiką pavyksta atidaryti 
seifą, įsilaužėliai gali pasiimti 
milijoną sau.

Pirmieji bandė Amerikos 
seifų vagys, bet po trijų 
minučių nė viena spyna nebuvo 
atidaryta.

Antrieji užėjo rusai. Kai 
šviesa vėl užsidegė, buvo 
atidarytos tik pirmosios 
šarvuotos durys.

Pagaliau įėjo lietuvių 
komanda. Šviesa užgeso. 
Praėjo trys minutės. Komisijos 
pirmininkas pradėjo spragsėti 
šviesos jungiklį, bet šviesiau 
nepasidarė.

Iš tamsos pasigirdo balsas:
– Vycka, einam, nu kam tau 

tos lemputės reikalingos, mes juk 
kišenėse visą milijoną turim!

***
Suvalkiečių mokykloje 

vyksta chemijos pamoka:
– Mokiniai, matote, aš 

dedu šią monetą į spiritą. Kaip 
manote, ar ji ištirps?

– Žinoma, kad ne!

– Teisingai, o kodėl?
– Jei ji galėtų ištirpti, tai jūs 

ten jos nedėtumėte!
***
Tėvas sako savo sūnui:
– Paukštelis man pačiulbėjo, 

kad tu pradėjai vartoti 
narkotikus?

Sūnus:
– Tu kalbiesi su paukščiais 

ir dar sakai, kad aš vartoju 
narkotikus?

***
Tik silpnos moterys mano, 

kad vyras dėl visko kaltas. 
Stiprios dar ir nubaudžia.

***
Miestelio gatve eina ponas ir 

ponia. Prašmatniai pasidabinęs 
praeivis sveikindamasis nukėlė 
skrybėlę. Vyras:

– Tu pažiūrėk, koks ponas ir 
koks mandagus.

Žmona:
– Užtat knarkia kaip 

vežikas.
***
Porelė ketina šokti 

parašiutu.  Šią pramogą 
sugalvojo mergina. Lėktuvas 
pasiekė reikiamą aukštį, o 
vaikinas atsisako šokti:

– Aš nešoksiu. Tu gi žinai, 
kad man klaustrofobija.

Mergina:
– Kokia dar klaustrofobija. 

Klaustrofobija – uždarų patalpų 
baimė. Kur tu čia, dangaus 
žydrynėje, matai uždaras 
patalpas?

– Karstas. Karstas yra 
uždara patalpa.

***
Žmona skundžiasi vyrui:
– Pavasaris arti, oras šyla. O 

aš net neturiu ką nusirengti.
***
– Kur aš?
– Areštinėje.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

AUGALAI

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

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Beko. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 681 56 218. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Wirpala. 5 kg 
talpos, skalbiniai dedami iš viršaus. 
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Patikrintusvautomatinius kavos 
aparatus. Visi veikia, su 6 mėn. 
garantija. Pirmi trys 80 Eur, 
ketvirtas 100 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Šaldytuvą su šaldikliu. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  

Rokiškis
• Nenaudotus ketaus radiatorius. 6 
vnt. Tel. 8 610 10 342.  
Rokiškis
• Naują, nenaudotą, elektrinį 
vandens šildytuvą. 50 l talpos. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Rankų darbo, neperšlampamą, 
su pašiltinimu šuns liemenę. L 
dydis (ilgis 35, plotis 50 cm). Yra 
prisegimas pavadėliui. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 643 00 795.  
Rokiškis
• Rankų darbo, dvipusę, šiltą, su 
vilna šuns liemenę. Yra prisegimas 
pavadėliui. S dydis ( ilgis 27 cm, 

plotis 36). Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 643 00 795. Rokiškis
• Rankų darbo, iš neperšlampamos 
medžiagos, pašiltintą šuns  liemenę. 
Yra prisegimas pavadėliui. M dydis 
( ilgis 30 cm, plotis 44 cm). Kaina 
12 Eur. Tel. 8 643 00 795.  
Rokiškis
• Rankų darbo, dvipusę šuns 
liemenę. Galima nešioti iš dviejų 
pusių. Iš vienos pusės violetinė, 
iš kitos pilka. Yra prisegimas 
pavadėliui. Patogi, nevaržo judesių. 
Ilgis 30 cm, plotį galima reguliuoti 
36 cm - 44 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 643 00 795. Rokiškis
• Rankų darbo, su vilna šuns paltą. 
Yra prisegimas pavadėliui. L 
dydis ( ilgis 35 cm, plotis 50 cm). 
Gobtuvas prisegamas, netrukdo. 

Kaina 16 Eur. Tel. 8 643 00 795. 
Rokiškis
• Rankų darbo šuns paltą. Yra 
prisegimas pavadėliui. Su vilna. M 
dydis (ilgis 30 cm, plotis 44 cm). 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 643 00 795. 
Rokiškis
• Batelius, 38 dydis.. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Kostiumai vyrams ir moterims. 
Viskas iki 30 Eur. Nemokamas 
pristatymas Rokiškyje. Siunčiame 
paštu ir paštomatais, galima 
išperkamuoju būdu. Moteriški 
dydžiai S, M, L, XL, vyriški 
dydžiai M, L, XL, XXL. Ieškokite 
mūsų Facebook grupėje: Arno 
PREKĖS. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis


