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Maltiečių sriuba: nemalonus oras neatbaidė norinčiųjų aukoti
Gruodžio 11-ąją Ro-

kiškyje po metų pertrau-
kos vėl vaišinta Maltiečių 
sriuba. Šįsyk ne tik ja: 
aukotojai buvo kviečiami 
paragauti ir karių išvirtos 
košės. Visa akcijos metu 
surinkta parama bus 
skirta 20-ties neįgalių vie-
nišų senelių maitinimui. 
Jūsų auka jiems reiškia 
sotų sriubos davinį, ku-
riam per metus vienam 
žmogui reikia 160 Eur.

Atgaivino tradiciją 
ir ją papildė
Pernai dėl covid-19 epi-

demijos ir griežto karantino 
tradicinė Maltiečių sriubos 
akcija Rokiškyje nebuvo 
rengiama. O šiemet, vos 
atsiradus galimybėms, su-
skubta vėl atgaivinti tradi-
ciją. Atgaivinti ir papildyti. 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos kariai 
savanoriai nuo seno tal-
kininkaudavo vykdant šią 
gražią akciją: paskolindavo 
palapinę, padėdavo ją pa-
statyti, skolindavo termo-
sus. O šiemet kariai akcijai 
virė savo firminę košę bei 
arbatą.

Tiek Rokiškio šv. apaš-
talo evangelisto Mato pa-
rapijos maltiečiai, tiek ka-
riai rengtis akcijai pradėjo 
gerokai iki 9 val. ryto. Tiek 
sriubai, tiek kareiviškai ko-
šei išvirti reikia kelių valan-
dų. Taigi, darbai prasidėjo 
dar ankstų rytą. 9 val. prie 
prekybos centro Maxima 
iškilo palapinė, kurioje pa-

dengtas svetingas stalas su 
duona, arbata, saldainiais. 
O termosuose – karštutėlė 
dviejų rūšių sriuba: daržo-
vių bei perlinė. Netrukus į 
aikštelę įsuko ir karių maši-
na: atvyko didžiulis katilas 
košės bei arbata. Rokiškio 
maltiečiams bei „Caritas“ 
savanoriams dalinti sriubą 
talkino Lietuvos kariuome-
nės Panevėžio regioninio 
Karo prievolės ir komplek-
tavimo skyriaus Rokiškio 
poskyrio vyr. eilinė Vilma 
Lukštaraupytė bei 506-os-
ios kuopos karė savanorė 
jaunesnioji eilinė Elena 
Sungailaitė.

Apie bendrystės 
akmenį
Tradiciškai palaiminti 

Maltiečių sriubos ir pa-
bendrauti su rokiškėnais 
atvyko Rokiškio dekana-
to dekanas, Šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos 
klebonas Eimantas Novi-
kas. Jis savo palaiminimą 
pradėjo jaukia istorija apie 
sriubos iš... akmens virimą. 
Apie tai, kaip piligrimas, 
kurio kaime niekas nesu-
tiko, jo žmonėms pasiūlė 
jos išvirti iš akmens. Kaip 
vieni skolino puodą sriu-
bai, kiti – nešė daržoves 
ir prieskonius. Pasivaiši-
nusius sriuba žmones pra-
šalaitis paliko. Dovanojęs 
jiems tą patį akmenį, kuris 
virto... bendrystės akmeniu.

Po dekano palaiminimo, 
į lėkštes pradėta pilstyti ga-
ruojanti ir kvepianti sriuba. 
Jos paragauti atvyko ir ra-
jono meras Ramūnas Go-

deliauskas. Vieni pirmųjų 
atvyko ir aktyvūs parapijie-
čiai Ona ir Giedrius Viduo-
liai. 

Lietus ir šaltas oras ne-
išbaidė aukotojų. Nors iš 
ryto jų gretos buvo nedi-
delės, tačiau įdienojus ir į 
Maksimos aikštelę sukant 
vis daugiau turgaus lanky-
tojų, akcija įsibėgėjo. Visgi 
rokiškėnai didžiulio katilo 
kareiviškos košės neįvei-
kė, tai jos paskanauti sočiai 
liko ir maltiečių globoti-
niams. 

Paaiškėjo Maltiečių sriu-
bos akcijos „namų darbų“ 
rezultatai: aukas Maltiečių 
sriubai rinko ir kai kurios 
rajono organizacijos. Ro-
kiškio maltiečių atstovas 
Alvydas Savičius pasi-
džiaugė bičiulių karių au-
komis. „Labai džiaugiamės 
jomis. Kariai surinko be-
veik 90 Eur“, – sakė jis. 

Tie, kurie negalėjo 
ateiti paragauti Mal-
tiečių sriubos ir karei-
viškos košės šeštadienį, 
prie akcijos gali prisi-
dėti auka tiesiai į Rokiš-
kio maltiečių sąskaitą: 
LT674010042403078049. 
Visos surinktos lėšos bus 
skirtos Rokiškio krašto 
seneliams. Taip pat aukoti 
galima ir trumpaisiais te-
lefonais.

Už sriuboms ir košei do-
vanotus produktus maltie-
čiai dėkingi Sauliaus Jasi-
nevčiaus ūkiui bei Alvydui 
Varnui iš Skemų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Adventas persirito į antrą pusę: Rarotų šv. Mišiose minėtas džiaugsmo sekmadienis
Rarotų šv. Mišiomis 

rokiškėnai pasitiko tre-
čiąjį Advento sekma-
dienį. Ankstyvas rytas 
neišbaidė nei suaugusių, 
nei jaunųjų tikinčiųjų, 
besiruošiančių Pirmajai 
Komunijai bei Sutvirtini-
mui. Tikintieji pastebėjo, 
kad bažnyčia jau gerokai 
pasikeitusi: galutinai nuo 
jų akių ilgam uždengta 
presbiterija.

Zakristija – 
prie Švč. Jėzaus Širdies 
altoriaus
Pirmiausia, kas krinta į 

akis atėjus į Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčią – visiškai už-
dengta presbiterija: vieta, 
kurioje stovi altorius. Pro 
storą polietileno uždan-
gą matyti lubas siekiantys 
pastoliai. Taigi, į zakristiją 
tikintiesiems bus sudėtin-
ga patekti. Tad susitarti su 
dvasininkais dėl šv. Mišių, 

įsigyti kalėdaičių ar kreip-
tis kitais rūpimais klausi-
mais prieš ar po šv. Mišių 
tikintieji gali prie Švč. Jė-
zaus Širdies altoriaus. 

Bažnyčios remontas – il-
galaikis projektas, jo dėka 
bus atkuriamas autentiškas 
vidaus interjeras, tvarko-
mos bažnyčios sienos. Tai-
gi, jis užtruks, o tikintie-
siems teks pratintis melstis 
pasikeitusioje šventovėje.

Tikintieji renkasi 
gausiai
Nepaisant ankstaus 

meto, Rarotų šv. Mišios pri-
gijo: tikintieji į jas renkasi 
gausiai. Jose gausu ir jauni-
mo: Pirmajai Komunijai bei 
Sutvirtinimo sakramentui 
besirengiančių jaunuolių 
bei jų šeimos narių. Ma-
žiausi tikintieji kviečiami į 
procesiją pasitikti iškilmin-
gai įnešamą Švč. Mergelę 
Mariją simbolizuojančią 
žvakę. 

Rarotų šv. Mišiose mel-
džiamasi žvakių šviesoje. 
Taip rokiškėnai sutiko jau 
trečiajį Advento, vadinamą-
jį džiaugsmo, sekmadienį. 
Jį Advento vainike simbo-
lizuoja rožinė žvakė, o au-
kodamas šv. Mišias kunigas 
dėvi rožinės spalvos arnotą. 
Kaip pajuokavo dekanas, 
tas arnotas jau senokas, ir, 
nors bažnyčia dar neįsigijo 
ypatingo, naujesnio, tačiau 
ir šis atspindi ypatingą nuo-
taiką, džiaugsmo nuotaiką.

Savo pamokslą deka-
nas E. Novikas pritaikė ir 
bažnyčioje susirinkusiems 
mažiesiems. Jis pasakoda-
mas apie Advento laukimą, 
kalbėjo apie pasiryžimus. 
Jis pasakojo, kad vaikystė-
je jo šeimoje buvo Adven-
to stiklainis, į kurį dėdavo 
visus saldainius, kuriuos 
galėtų suvalgyti. Ir būtent 
per Kalėdas galėdavo jais 
pasmaguriauti.

Apie tai, koks svarbus 

bendravimas, parama, de-
kanas kalbėjo palyginimu 
apie šeimą, kuri labai mėgo 
futbolą. Jį žaidė tėtis ir vai-
kai, o mama eidavo jų pa-
laikyti, dainas dainuodavo, 
šaukdavo, kartais gražiais, 
kartais negražiais žodžiais 
išvadindavo teisėją, žo-
džiu, elgėsi kaip kiekvienas 
tikras sirgalius. Ir tik jai 
gulint mirties patale šeima 
sužinojo, kad ne toks ir įdo-
mus jai tas futbolas. Tačiau 

į kiekvienas rungtynes ji 
eidavo ne dėl futbolo, o dėl 
šeimos narių. Jis pabrėžė, 
kad ir Dievas nori būti su 
mumis ir dėl mūsų, jis vi-
sada yra arti mūsų. 

Kviečia į rekolekcijas
Dekanas pranešė, kad 

gruodžio 18-ąją tikintieji 
kviečiami į Advento re-
kolekcijas. Jų metu nuo 9 
val. bus Švč. Sakramento 
adoracija, 11 val. auko-
jamos šv. Mišios, po jų – 

konferencija. Svarbi žinia 
tikintiesiems: norintieji 
atlikti Išpažintį, kviečiami 
pasinaudoti palankiu metu. 
Mat susitaikymo dieną 
bažnyčioje išpažinčių klau-
sys ir svečiai kunigai, tad 
kviečiami ateiti ir tie, kurie 
savo nuodėmių išpažinti 
nedrįsta savo parapijos ku-
nigui. 18 val. bus Susitai-
kymo pamaldos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Smėlio dėžės užsienio politika: kaip infantilai bandė batką perauklėt... 
Arba kodėl šv. Niekada – populiariausias nūdienos šventasis ir politikų globėjas

Perfrazuojant vieną 
plačiuose sluoksniuose 
siaurai žinomos garažo 
grupės „Gliorija“ dainą 
„Mes esam politikai, mes 
„mylim“ savo šalį, tikto-
kų princai ir feisbuko ka-
raliai“. Drakonų nugalė-
tojai... liežuviu. Daugiau 
nieko negalima apie ši-
tuos vargo politikus pasa-
kyt. Na nebent, kaip barz-
da nedaro filosofu, taip ir 
politiko senelio paveldėta 
pavardė nedaro nei poli-
tiku, nei diplomatu. Kiek 
batkai begrasinom, tiek 
„Beloruskali“ traukiniai 
dundėjo, dunda, ir, spren-
džiant iš verslo bendruo-
menės pasisakymų, dun-
dės toliau. Panašu, kad 
iki 2023-ųjų.

Jei reiktų sugalvoti her-
bą mūsų Užsienio reikalų 
ministerijai, tai jai labai 
tiktų didžiulis juodas de-
besis. Ir devizas po juo: 
„Iš didelio debesio – maža 
lietaus“. Mūsų užsienio po-
litika tokia: iš pradžių svai-
dytis žaibais ir perkūnais, o 
paskui, kai jau reikia rezul-
tatų, apsimesti, kad niekas 
nepastebės... Deja, žaibais 
ir perkūnais dažniausiai 
svaidomasi spaudos kon-
ferencijose ir feisbuko įra-
šuose. O rezultatai? Rezul-
tatų arba nėra, arba tokie, 
kad geriau jau būtų nepra-
dėję griaudėti.

Kas gi nutiko? Nutiko 
tai, kad kaip prieš keletą 
metų vieno beraščio dėka 
atsirado terminas „vadi-
bybininkas“, tai dabar kito 
sielos beraščio ministro 
dėka vakar atsirado nau-
jadaras „vertibibinė poli-
tika“. Tai mūsų valdžios 
garsiai deklaruojama ver-
tybinė politika, kuri veiks-
mais yra padėta pilvasopo 
būdelėje greta tualetinio 

popieriaus ritinėlio, ir iš es-
mės tam pačiam reikalui. Ir 
mūsų ministrai patys ten ją 
padėjo. 

Mes demokratizavo-
me Baltarusiją koncertais, 
meškiukais ir rateliais apie 
sieną. Nepadėjo. Tada, kai 
batka, surengęs idealią 
operaciją, nutupdė „Rya-
nair“ lėktuvą, skridusį į 
Vilnių, Minske, visi už gal-
vų stvėrėsi. Oj, batka, da-
bar tau, ūsuotasis tarakone 
ir bulvenfiureri, bus. Buvo. 
Gausybė memų, demoty-
vacijų. O sankcijų – ne. Ar 
kas nors dėl šios operacijos 
nubaustas? Jūs juokus kre-
čiat. Tiesa, šiomis dieno-
mis iš Baltarusijos pabėgo 
dispečeris, kuris kaip tik 
tą lėktuvą ir tupdė. Nu ir 
ką? Nors ir visi Baltarusi-
jos dispečeriai pabėgtų, tai 
nieko neduos. Nes nubausti 
batką priežasčių „n+31“. 
Trūksta svarbesnių deda-
mųjų – noro ir valios. Apie 
tai, kiek jų yra, pasižiūrėkit 
į Rusiją. Ji aneksavo Kry-
mą, jos smogikai ne nu-
tupdė, o numušė „MH-17“ 
keleivinį lėktuvą, kuriame 
žuvo beveik 300 keleivių. 
Ir ką? Putleris ne tik nenu-
baustas, jis dabar labai sė-
kmingai didina įtampą prie 
Ukrainos sienos. O Vakarų 
Europos politikai... kasa 
berods jau ketvirtąją gilaus 
susirūpinimo Marianų įdu-
bą. 

Bet gi Europa turi turė-
ti pavyzdį. Tai – mes. Būti 
nepakantiems nedemokra-
tiniams režimams, kalbė-
kime atvirai, nėra blogai. 
Tačiau kiekvienas vertybi-
nės politikos žodis turi būti 
grįstas veiksmais. Antraip 
ji iš vertybinės staigiai 
tampa „vertibybine“. 

Taigi, Lietuva, iš kurios 
panosės Minskas to lėktuvo 
nutupdymo būdu nukomu-

nizdino tokį Romaną Prata-
sevičių (kas dar atsimenat 
tokį? Paskui mūsų polito-
logai išrišo, kad jis galimai 
KGB agentas), ėmėsi au-
klėti batką. Auklėti, mes, 
žinoma, turime kuo. Vie-
nintelė kiek apčiuopiama 
žala, kurią batkai (o kur 
kas labiau sau) galime pa-
daryti, tai neleisti tranzitu 
gabenti baltarusiškų trąšų. 
Kadangi tai gana nemen-
kos pajamos mūsų valsty-
binėms įmonėms (Lietuvos 
geležinkeliams, Klaipėdos 
uostui), tai sankcijos labiau 
primena principą „supykęs 
ant močiutės, ausis nusi-
šaldysiu“. Na bet tiek to. 
Jei jau susitarėm, kad taip 
bausim Baltarusiją, tiek jau 
to. Vis geriau, nei per sieną 
meškiukus skraidint.

Na, ir laukiame tos švie-
sios dienos, kai mes batką 
bausim. Visą vasarą mano 
bičiuliai fotografavo per 
Lietuvą dundančius „Belo-
ruskali“ vagonus. Žmonės 
padorūs, patriotai. Vis lau-
kėmė tos šviesios dienos, 
kai jie liks prie Baltarusijos 
sienos. Kada gi tos sank-
cijos ims veikti? Vieno-
je patriotus vienijančioje 
grupelėje parašiau: „Švin-
tam Nigdi“ (taip mūsiškai, 
aukštaitiškai, vadinamas 
vienas populiariausių nū-
dienos šventųjų – šv. Nie-
kada). Buvau aplota, kaip 
nepatriotiškas, nekantrus 
kenkėjas. „Berašte, palauk 
gruodžio 9-osios“, – rašė 
man „šviesūs“ feisbuko 
patriotai, sostinės stiklinių 
urvelių urvažmogiai. O da-
bar laukiu iš jų atsiprašymo 
ir rimtai svarstau galimybę 
nusipirkti krištolinį rutulį.

Taigi, perfrazuojant Se-
nojo Testamento Pradžios 
knygą, brėško gruodžio 
8-osios vakaras, aušo gruo-
džio 9-osios rytas. Seiman 

skubiai ant kilimo buvo iš-
kviestas Lietuvos geležin-
kelių vadovas. Paaiškėjo, 
kad ši įmonė iš baltarusų 
paėmė avansą už kelis mė-
nesius. Tad traukiniai su 
baltarusiškomis trąšomis 
vis dar važiuos. Mažiau-
siai porą mėnesių. O tada 
kas? Tada išėjo verslas ir 
mūsų dundukams feisbuko 
ministeriams paprastuoju 
būdu paaiškino, kas yra 
sutartys, ir kad tranzitui 
sankcijos šiaip jau netaiko-
mos... Nevykdant sutarčių, 
teks išparduoti Lietuvos 
geležinkelius netesyboms 
mokėti, ir tai dar gali ne-
pakakti. Kitaip sakant, pi-
giausias ir bene vienintelis 
praktinis būdas sustabdyti 
tuos batkos vagonus yra 
arba išardyti geležinkelį, 
arba paskelbti laikiną (per-
augantį į amžiną) bėgių re-
montą.

O tada jau kilo pasipik-
tinimo audra. Aišku, jei 
Lietuvos geležinkeliai būtų 
privatus verslas, būtų gali-
ma apkaltinti, kad įmonės 
vadovai – mažų mažiau-
sia seni biobrai, o šiaip 
jau KGB įtakos agentai. 
Būtų atliktas žiaurus de-
maskuojantis žurnalistinis 
tyrimas „Relsų anatomija“ 
(relsai rusiškai – bėgiai). 
O dabar ir apkaltinti nėra 
ką. Lietuvos geležinkeliai 
– valstybinė įmonė. Pelno 
siekianti valstybinė įmonė 
(kaip iš jos reikalauja vals-
tybė, t. y. jos akcininkė). 
Senus biobrus neapdairiai 
iš Lietuvos geležinkelių 
išpašalvonino dar senokai, 
prie susisiekimo ministro 
Roko Masiulio. Kodėl ne-
apdairiai? Būtų palikę bent 
vieną, tai būtų iešmininkas 
surastas. 

O dabar skandalo ana-
tomija paprasta: dar spalį 
susisiekimo ministras buvo 
informuotas apie tą avan-
są. Gabrielius Landsbergis 
apsimeta nežinojęs. Nu ne 
pirmas kartas. Pas juos ten 
ir prezidento žinutės ar tai 
nenueina, ar tai pasiklysta. 
Žodžiu, įjungė durniaus 
režimą, gal, duos Dievas, 
suveiks. Nesuveikė.

Bėda ta, kad šitie kvai-
šos, kitaip ir pavadinti 
užsienio reikalų ir susisie-
kimo ministrų negalima, 
nesuvokia, kad jie patys 
primėtė grėblių, ant kurių 
ir užlipo. Juk nuo vasaros 
Lietuvos viešojoje erdvėje 
ir buvo jų bei partiečių ran-
komis aktyviai diegiamas 

naratyvas, kad kai užkirsim 
kelią baltarusiškoms trą-
šoms, tai batkai parodysim. 
Tai liaudis prisipirko traš-
kučių, spragintų kukurūzų 
ir gruodžio 8-osios vakarą 
pradėjo laukti spektaklio 
kodiniu pavadinimu „Mes 
batkai parodysim!“ Čia 
turėjo  būti bene pirmasis 
per pastarąjį pusmetį bent 
jau vykęs garsesnis val-
džios sprendimas. Taigi, 
visi laukė šio stebuklo ne 
ką mažiau, nei eglutės įžie-
bimo savo mieste. Eglutes 
tai įžiebė, o iš sankcijų išė-
jo… piš (nepainioti su PIŠ 
– premjerė Ingrida Šimo-
nytė).

Kad bus piš, tai buvo 
aišku jau lapkričio pabai-
goje. Kaip tik tada pasirodė 
keli straipsniai, kodėl tos 
sankcijos šiuo metu nega-
limos. Kurion vieton tada 
žiūrėjo Užsienio reikalų 
ministerijos komunikaci-
jos specialistai ir analitikai, 
sunku pasakyti. Kaip gi 
viešųjų ryšių guru, įvaiz-
džio formuotojai, tiktoko ir 
feisbuko karaliai, pardon, 
per pažintis įtaisyti buku-
laurai, pražiopsojo tokią 
kliurką? Užsienio reikalų 
ir Susisiekimo ministerijos 
turėjo dvi savaites paruoš-
ti bent kažkokį apčiuopia-
mą paaiškinimą, kodėl jų 
užsienio reikalų politikos 
programos vinis gėdingai 
užlinko. Bet jie pasirinko 
„gudresnę“ stručio taktiką 
– o gal nepastebės? Nai-
vuoliai. Kaip galima ne-
pastebėti šitaip (jų pačių 
pastangomis, beje) išrekla-
muoto kultūrinio renginio?

O dabar ateina viešųjų 
ryšių pagirios. Užsienio 
reikalų ministras elgiasi 
kaip peraugęs vaikas. „Esu 
pasirengęs atsistatydinti, 
bet tegul sprendžia prem-
jerė“. Kiekvienuose suža-
dėtinių kursuose psicholo-
gas poreles moko: niekada 
negrasink skyrybomis, jei 
nesiruoši skirtis. Suaugęs 
politikas ne grasintų atsi-
statydinimu, jis jau būtų 
atsistatydinęs. Bet mūsų 
ministeris savo kėdės lai-
kosi įsikibęs dantimis ir 
nagais, todėl elgiasi pagal 
seną dainelę: „Du broliu-
kai komsorgai, du broliukai 
partorgai. O aš, jauna kom-
jaunuolė, kaime parašus 
rinkau. Ir pagavo man miš-
kiniai, ištarkavo man š***-

kinę. Bėgsiu bėgsiu tekina, 
pas broliuką komsorgą. 
Oj broleli, baisi bėda, rupi 
druska š**kną ėda“. Nubė-
go užtarimo pas premjerę 
ieškoti. Mat po šio fiasko ir 
patys didžiausi dvaro poe-
tai jau atsuko jam nugarą.

Ir tas ieškojimas su-
veiks. Mat G. Landsbergis 
yra konservatorių, delega-
vusių nepartinę I. Šimo-
nytę į premjerus, vadovas. 
Jei I. Šimonytė pasielgtų 
principingai, ji, visų pirma, 
netektų konservų paramos, 
ir atsisveikintų su premje-
ro postu. Tai būtų kryžius 
ir jos tolesnėms politinėms 
ambicijoms kada nors tapti 
Prezidente.

Konservatorių partijo-
je irgi analogiška situacija 
be išeities. Atšaukti užsie-
nio reikalų ministrą reiškia 
viešai visiems pripažinti, 
kad partija vadovu išsirin-
ko nevykėlį, nesugebantį 
eiti net tokių, o ką bekal-
bėti apie premjero ar Pre-
zidento pareigas. Pačiai G. 
Landzbergio politinei kar-
jerai irgi šviečiasi riebus 
kryželis.

Net jei liktų dabartinė 
situacija, tai konservato-
riams iš to maža paguodos. 
Čia jau kalbama ne apie 
tai, kad rinkėjai palauks 
dar trejus metus, ir gales 
išsirinkti, ką nori. Palikti 
taip, kaip yra, vadinasi, ga-
lutinai nuleisti į kanaliza-
cijos vamzdį tai, kas buvo 
šios partijos prekės ženklas 
– vertybinę politiką. Tai, 
dėl ko už juos balsavo an-
trosios Lietuvos, įskaitant 
ir mane, rinkėjai. Ir galu-
tinai tapti vieno miesto – 
Vilniaus – partija, įdomia 
tik sėdmaišių planktonui, 
ir dėl jo balsų konkuruo-
jančiai su Laisvės partija. 
Sėkmės.

Protingiausia visgi būtų 
keisti užsienio reikalų mi-
nistrą. Pirmiausia, taip 
bent jau nunulinti įtampą 
su Vakarų partneriais. 

Deja, ši situacija yra 
puikus pavyzdys, kodėl į 
valdžią negalima leisti gra-
žiai kalbančių, bet nevyku-
sių politikų. Kad G. Lands-
bergis sėdi ne savo vietoje, 
buvo aišku jau vasarą. Bet 
dėl aukščiau išvardintų 
priežasčių jis nepakei-
čiamas. Ir štai rezultatas. 
Kada mes pagaliau išmok-
sime rinktis dirbančius, o 
ne pliurpiančius? 

BRYDĖS

Lina-DŪDAITĖ KRALIKIENĖ
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Notigalės mūšio 75-osios metinės: sudėta daug taškų ir akcentų

Gruodžio 12-ąją iškil-
mingai paminėtos Notiga-
lės mūšio, kai išduoti ir di-
dvyriškai priešindamiesi 
sovietinei kariuomenei ir 
stribams, žuvo 12 laisvės 
kovotojų, 75-osios meti-
nės. Renginys buvo įvairi-
alypis: ir tradicinis, su šv. 
Mišiomis Pandėlio bažny-
čioje, skoningu paminė-
jimu prie atnaujinto pa-
minklo laisvės kovotojams 
Pandėlio kapinėse, iki tam 
tikrų iššūkių: į Notigalės 
pelkę prie partizanų bun-
kerio ir mūšio vietos žy-
giavo tik atkakliausi.

Notigalės mūšio 
paslaptys aktualios 
ir šiandien
Istoriniai duomenys tei-

gia, kad Notigalės pelkėje 
įsikūrė Vytauto apygardos 
Algirdo kuopos Šarūno 
rinktinės Bermono pulko 
vyrai. Dauguma jų – Pandė-
lio krašto vyrai. Jų veiklos 
arealas buvo labai platus: 
nuo Panemunėlio iki Laičių 
krašto (Kupiškio r.). Noti-
galės partizanų veikla iš es-
mės neigia kai kurių laisvės 
kovų priešininkų įsivaizda-
vimus ir teiginius, esą ko-
votojai tik slėpėsi miškuo-
se. Iš tiesų šie vyrai ilgai 
nedavė ramybės sovietinei 
tiek civilinei, tiek karinei 
valdžiai. Civilinei dėl to, 
kad iš esmės kenkė pyliavų 
surinkimui. Pyliavos – tai 
sovietiniai mokesčiai na-
tūra Lietuvos ūkininkams: 
jie turėjo pateikti nustatytą 
kiekį grūdų, mėsos, pieno 
produktų. Taigi, laisvės ko-
votojai puldinėjo paruoštas 
išvežti gurguoles. Taip jie 
ne tik apsirūpindavo mais-
tu, bet ir akivaizdžiai rodė 
aplinkinių kaimų ir mieste-
lių gyventojams, kad sovie-
tai nėra tikrieji šio krašto 
šeimininkai. Apie tai iki 
šiol gyvos legendos Pandė-

lio, Panemunėlio, Kupiškio 
krašto žmonių tarpe. 

Apie tai, kokią paramą 
visuomenėje turėjo laisvės 
kovotojai, liudija esminis 
faktas: niekas iš vietos žmo-
nių nesusitepė išdavystės 
nuodėme. O be išdavystės 
viduryje pelkių įsikūrusių 
partizanų iš tiesų niekaip 
nepavyko pasiekti. Todėl į 
šiuos kraštus ir buvo atsiųs-
tas saugumo agentas moky-
tojas Povilas Jakubka.

Tik dabar istorija prade-
da atskleisti savo paslaptis. 
Daugelis Notigalės parti-
zanų paslapčių tapo žino-
mos visuomenei atkaklaus 
tyrinėtojo Povilo Stumbrio 
dėka.

 
Jie jau ruošėsi trauktis
Partizanų bunkeris pel-

kėje – unikali vieta. Tai vie-
nas nedaugelio antžeminių 
bunkerių. Kitoks pelkėje ir 
negali būti. Dar įdomiau yra 
tai, kokios buvo paskutinės 
partizanų gyvenimo dienos. 
Jas iš liudininkų pasako-
jimų atkūręs P. Stumbrys 
kalbėjo atvirai: kadangi 
būryje buvo keli karinin-
kai, jie puikiai išmanė, kaip 
aplinka gali pasitarnauti ar 
kenkti. Tuo įsitikino ir tie, 
kurie išdrįso nueiti 1,5 km 
pelkių takais iki partizanų 
bunkerio. Pelkėje, ant ne-
didelės kalvelės, pastaty-
tas bunkeris matomas tik 
tuomet, kai jau priartėjama 
per kokį 50 m. Iki tol ne-
prašytus svečius jau seniai 
pastebėtų bent keli sargy-
bos žiedai. Pelkės tyrinėto-
jai kalba ir apie tai, kad ant 
kai kurių kitų kalvelių dar ir 
dabar likę galimi partizanų 
sukurtų įtvirtinimų ženklai, 
ką reiktų detaliau ištyrinėti.

Įdomu ir tai, kad parti-
zanų būrys pelkėje laikė 
arklį. Netgi tais laikais tai 
buvo neįtikėtina, didelių iš-
teklių reikalavusi prabanga. 

Tačiau protingi vadai ir tai 
buvo apskaičiavę. „Jei kas 
pelkėje ir pamatytų pėdsa-
kus, tai gyvulio pėdsakai, 
ne žmogaus“, – akcentavo 
P. Stumbrys.

Deja, kiaurus metus 
puikia priedanga ir idealia 
gamtine tvirtove galėjusi 
būti pelkė 1946-ųjų žiemą 
partizanus pavedė. Mat toji 
žiema, kaip išsiaiškino P. 
Stumbrys, buvo labai šalta 
ir besniegė. O tai idealios 
sąlygos pulti pelkę, kuri dėl 
įšalo neteko visų savo pri-
valumų. „Partizanai nebuvo 
kvaili. Jie puikiai suprato, 
kad metas apleisti šią vietą, 
ir vos po poros dienų jau 
turėjo išsiskirstyti žiemoti į 
kitus bunkerius“, – pasako-
jo P. Stumbrys.

Kaip buvo paspęsti 
spąstai
Kadangi tarp vietinių 

žmonių neatsirado nė vie-
no, kuris parduotų sielą 
sovietams ir save suterštų 
išdavystės nuodėme, sovie-
tiniam saugumui teko gero-
kai padirbėti, kad nupintų 
išdavysčių tinklą. Tam į 
artimą partizanams aplinką 
buvo infiltruoti bent keli 
agentai. Svarbiausias jų – 
mokytojas P. Jakubka. 

Buvo organizuojama ir 
išdavystės operacija. So-
vietai paprastai ją rengda-
vo pagal jau pasitvirtinusį 
scenarijų. Tačiau vėlgi, or-
ganizuodami ją, atsimušė į 
vietos gyventojų atkaklu-
mą. Planas, kuris jau buvo 
suveikęs kitoje Lietuvos 
vietoje, buvo paprastas kaip 
grėblys. Prieš skirstyda-
miesi į bunkerius, partiza-
nai panoro atlikti išpažintį. 
Tai neturėtų stebinti: tai da-
bar, visko pertekusi visuo-
menė į tokius dalykus žiūri 
skeptiškai. Tačiau kasdien 
ant gyvybės ir mirties ribos 
balansuojantys laisvės ko-

votojai į maldą ir tikėjimą 
žiūrėjo kaip į vieną svar-
biausių dalykų. O išpažin-
čiai ruošiamasi ne tik dva-
siškai, bet ir fiziškai. Todėl 
gruodžio 11-ąją, mūšio iš-
vakarėse pas vieną iš jiems 
palankių vietos gyventojų 
jie nuėjo į pirtį. Pirtis buvo 
kūrenama neįprastą dieną 
– trečiadienį. Kodėl būtent 
tądien, P. Stumbrys ir pa-
teikė atsakymą – partizanai 
ruošėsi išpažinčiai.

Sovietai buvo suplana-
vę, kad kai partizanai ateis 
išpažinties, kad kunigas 
pavaišintų juos vynu, į 
kurį įmaišyta migdomųjų. 
Tačiau ši idėja žlugo. Pir-
miausia, tam „nepasirašė“ 
Pandėlio klebonas. Antroji 
priežastis buvo ta, kad pa-
naši operacija jau buvo at-
likta, ir partizanai jau buvo 
pamokyti. Išpažinties jie nė 
nesiruošė eiti visi kartu: jie 
ketino ateiti po vieną ar du, 
ir kita pamaina pas dvasi-
ninką eitų tik sugrįžus pir-
majai. 

Taigi, sovietams neliko 

nieko kito, kaip šturmuoti 
pelkę. Partizanai faktiškai 
sunaikino pirmąjį juos ap-
supusį žiedą. Jie daugiau 
nei tris valandas priešino-
si daug gausesnėms priešų 
pajėgoms. Didvyriškai pa-
siaukojo sužeistas vokie-
čių karo lakūnas Stefanas 
Hofmanas – Jumbo, kuris 
buvo prisijungęs prie šių 
partizanų. Jis sužeistas 
pasakė kovos draugams, 
daugiau neturįs kur eiti, ir 
verčiau lai traukiasi jie, o 
jis pridengsiąs. Notigalė-
je žuvo 12-ka laisvės ko-
votojų, penkiems pavyko 
pasitraukti.

Su laisvės kovotojais 
susidorota žiauriai. Kai 
kurie į sovietų rankas pa-
teko dar gyvi ir buvo nu-
kankinti. Kai kurie lavo-
nai buvo tiek suniokoti, 
kad juos artimieji atpažino 
tik iš drabužių sagų. Bun-
keris buvo sudegintas.

Kraupi Pandėlio 
malūno 
paslaptis
Pirmiausia partizanų 

kūnai buvo sumesti Pa-
nemunėlyje. Vėliau per-
vežti į Pandėlį. Kadangi 
žiema buvo gili, stribai 
nė nesivargino juos kaž-
kaip palaidoti. Nusprendė 
tiesiog sumesti į miesto 
pakraštyje stovinčio ma-
lūno šulinius. Kadangi 
partizanų palaikai kelias 
dienas buvo „eksponuoti“ 
Panemunėlio ir Pandėlio 
aikštėse, tai jie buvo su-
šalę ir į šulinius jų sumes-
ti tiesiog taip nepavyko. 
Kūnus stribai tiesiog su-
kapojo dalimis ir sumetė 
į šulinius. Šuliniai savo 
kraupią paslaptį saugojo 
iki 1989-ųjų.

Pandėlio pakraštyje 
esantis malūnas ją at-
skleidė Algimanto Jan-
kausko, šaulių vado 
Vytauto Strumskio ir mo-
kytojos istorikės Teresės 
Taškūnienės-Gailiūnie-
nės dėka. Buvęs rajono 
meras Almantas Blažys 
pasidalino jų atradimo is-
torija. 
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Tada malūno pašonėje 

buvo jo darbovietė: mecha-
ninės dirbtuvės, kuriose jis 
buvo inžinieriumi. Pradė-
jus kasinėjimo darbus, iš 
tų dirbtuvių talkinti atėjo 
visi, kas tik galėjo. Netru-
kus šuliniuose buvo rasti 
žuvusių laisvės kovotojų 
kūnai. Juos Pandėlio žmo-
nės paguldė į savadarbius 
karstus. Palaikai buvo pa-
laidoti Pandėlio kapinėse. 
Šis kraupus sovietų nusi-
kaltimas 1989-aisiais su-
kėlė didelį rezonansą ne tik 
Rokiškio rajone, bet ir viso-
je Lietuvoje.

Pavyko surasti 
vokiečių lakūno 
artimuosius
Viena didžiausių paslap-

čių buvo surasti vokiečių 
(austrų) lakūno Stefano 
Hofmano artimuosius. Tą 
siekta padaryti nuo pat Ne-
priklausomybės pradžios, 
kai Lietuva atkūrė diploma-
tinius santykius su Vokieti-
ja. Buvo ne kartą skelbta, 
kad ieškomi šie žmonės. P. 
Stumbriui pavyko atskleisti 
ir šią paslaptį. S. Hofmanas 
kilęs iš garsios Frauenkir-
cheno miesto apylinkių 
vyndarių giminės. Jis buvo 
vedęs, turi dukrą. „Tai jau 

labai garbaus amžiaus mo-
teris, tad telefonu man ne-
pavyko su ja susikalbėti. 
Tikiuosi tą padaryti gyvai“, 
– pasakojo P. Stumbrys. Jis 
būtų tą padaręs jau pernai, 
bet koją pakišo covid-19 
epidemija.

Kai dauguma taškų 
jau sudėti...
Štai tokiame kontekste 

ir vyko 75-ųjų Notigalės 
mūšio minėjimo metinės. 
Renginiai prasidėjo šv. Mi-
šiomis Pandėlio bažnyčioje 
ir jautriu klebono Alberto 
Kasperavičiaus pamokslu 
apie tai, kas yra tikroji ar-
timo meilė. Pandėlio gim-
nazijos moksleiviai pristatė 
šio krašto kovas dabartinio 
jaunimo žvilgsniu.

Po to minėjimas persi-
kėlė į Pandėlio kapines. 
Kadangi Notigalės laisvės 
kovotojams po mirties buvo 
suteikti karių savanorių 
vardai, juos salve pagerbė 
šiandieniniai ginklo broliai 
– Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos kariai. 

Simboliška, kad kapi-
nėse pakviestas tarti žodį 
Pandėlio klebonas A. Kas-
peravičius. Tai labai svarbu, 
žinant, kad tomis dienomis 

partizanai ruošėsi susitaiky-
mui su Dievu, kaip svarbu 
jiems tai buvo. Dvasininkas 
prie paminklo pakvietė su-
giedoti giesmę, kuri liudija 
ir Kalėdų stebuklą, ir Pri-
sikėlimo bei amžinojo gy-
venimo viltį. Kartu tai yra 
giesmė, kuria mes atsisvei-
kiname su savo artimaisiais, 
ir kurios šuliniuose sumes-
ti laisvės kovotojai laukė 
daugiau nei 40 metų. Tai – 
„Viešpaties angelas“.

Simboliška, kad pakeista 
ir atminimo lenta. Joje pa-
tikslinti žuvusių duomenys. 
Tai rodo, kiek daug svarbių 
taškų sudėta pasakojant šio 
krašto istoriją, kokia ji svar-
bi ir šiandien. Juk dauguma 
pasakojimų apie Notigalės 
partizanus liko ne knygose, 
ir net ne KGB archyvuose. 
Ten, kaip sakė viešnios iš 
Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimų 
centro, duomenų apie No-
tigalės mūšį maža. Matyt, 
artėjant švenčių laikotarpui, 
stribai ir jų vadai tiesiog 
patingėjo rašyti ataskaitas, 
o gal paprasčiausiai užpy-
lė sąžinę. Pasakojimai apie 
Notigalės mūšį, apie laisvės 
kovotojus išliko gyvi bū-
tent Pandėlio, Panemunėlio, 
Laičių kraštų žmonių širdy-
se, buvo perduodami iš kar-

tos į kartą. Anų dienų liu-
dininkų jau nebėra, tačiau 
iš tėvų vaikams, iš senelių 
anūkams buvo perduodami 
pasakojimai apie Notigalės 
partizanus ir jų žūtį. Tuo 
šis kraštas ir ypatingas, to-
dėl čia tiek daug ir nuveik-
ta įamžinant laisvės kovas 
– sakė Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos 
centro specialistai.

Rajono laisvės kovų 
įamžinimo komisijos vardu 
jos vadovė Jūratė Čypienė 
dėkojo visiems, prisidėju-
siems saugojant laisvės ko-
votojų atmintį.

Kelionė į tvinstančią
 pelkę
Minėjimu kapinėse pa-

sibaigė oficialioji renginių 
dalis. Tačiau gyvoji istorija 
todėl ir yra gyva, kad jos 
dėka įvykiai tampa ir as-
meninių patirčių, įspūdžių 
sritimi, jie suasmeninami. 
Todėl minėjimo dalyviai 
buvo pakviesti aplankyti ir 
daugiau nei 40 metų laisvės 
kovotojų kapu buvusią ma-
lūno teritoriją. O po to ilga 
automobilių kolona pro De-
genius suko į Notigalę. Pir-
moji stotelė – poilsiavietė. 
Joje – Juodupės šaulių iš-
virta košė, kuriai produktus 
dovanojo Pandėlio krašto 

ūkininkas Virginijus Putka. 
Įdomu tai, kad poilsiavietė 
yra įkurta partizanų ryšinin-
ko sodybos vietoje. 

Notigalės telmologinis 
draustinis yra ant Kupiškio 
ir Rokiškio rajonų ribos. 
Todėl vasarą Notigalės bun-
kerio atstatymo darbuose 
talkino ir Kupiškio kariai 
savanoriai, 504-osios pės-
tininkų kuopos kariai. Šio 
bunkerio atstatymo darbus 
taip pat rėmė V. Putka ir kiti 
istorijai neabejingi žmonės.

Pailsėję, paskanavę ko-
šės ir arbatos, Pandėlio ir 
Biržų šauliai, Pandėlio at-
eitininkai, istorijos entuzi-
astai kilo į 1,5 km žygį link 
partizanų bunkerio. Žygis 
nelengvas. Nors žadėta, kad 
maršrutą bus galima praeiti 
beveik nesušlapus kojų, vis-
gi gamta iškrėtė staigmeną: 
lietus ir polaidis atliko savo 
juodą darbą. Klaidžiais ta-
kais, vedami partizanų ai-
nio, gana gausi žygeivių 
grupė skubinosi pasiekti 
bunkerį: ir nueiti, ir grįž-
ti reikia tol, kol nesutemo. 
Pakeliui – įdomios istorijos 
apie šio krašto žmonių, par-
tizanų rėmėjų, likimus, apie 
bunkerio atstatymo darbus 
vasarą, kai talkininkai brido 
iki kelių vandeniu, nuo miš-
ko proskynos į pelkę nešda-

mi statybines medžiagas. Ir 
dabar, nors takas ežero pa-
kraščiu ir gana patogus, vis-
gi į pelkės gilumą pasitaikė 
vietų, kur vos ne iki kelių 
telkšojo vanduo. Yra ir ki-
tas, trumpesnis kelias link 
partizanų bunkerio, tačiau jį 
įveikti dabar galima nebent 
plaukte.

Prie bunkerio – jautrus ir 
dalykiškas P. Stumbrio pa-
sakojimas. Skambant Lie-
tuvos himnui, nuo vyriau-
sių iki jauniausių iš rankų į 
rankas perduodama deganti 
žvakė, kurią prie paminklo 
padėjo jauniausias žygei-
vis – P. Stumbrio anūkas. 
Skubus žvilgsnis į atkurtąjį 
partizanų bunkerį, kuriame 
ankštumoje glaudėsi gausus 
laisvės kovotojų būrys, ir 
vėl kelias į poilsiavietę per 
pelkę. Šįkart dar sunkesnis, 
nei į priekį – praėjus ge-
roms trims dešimtims žmo-
nių vienu taku, vietomis 
sniegas virto tamsia, pelkės 
vandens koše. Ore tvyrojo 
stiprus gailių kvapas.

Grįžus į poilsiavietę – ar-
batos stiklinė atsigaivinti, 
prisiminimų ir ateities planų 
dalybos. Ir konstatavimas, 
kad į žygį vėl išėjo „savi“: 
šauliai, kariai, istorijos my-
lėtojai, patriotai... 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Užsienyje pragyvenusi Miglė Rijkhoek su vyru olandu grįžo 
į Rokiškio rajoną ir sukūrė tokį verslą, dėl kurio pirkėjai plūsta iš visos Lietuvos

Kai prieš beveik dešim-
tmetį juodupietė Miglė 
Rijkhoek susikrovė laga-
minus ir patraukė laimės 
ieškoti į užsienį, ji ir pati 
nesitikėjo, kad šiandien 
su vyru olandu Rogieriu 
ir dviem vaikais – Adamu 
bei Adele Annie – grįš prie 
savo šaknų. Miglė su vyru 
atidarė itin jaukią „Rich-
corner__“ interjero deko-
ro vintažinę parduotuvėlę 
Rokiškyje, o savo laimę 
nusprendė kurti kaime, 
sodyboje prie Juodupės.

Iš pradžių Miglė tyrinė-
jo Londoną, tačiau kai čia 
sutiko savo gyvenimo mei-
lę, 2019-ųjų pavasarį, nu-
tarė persikraustyti į Olan-
diją, šalia Amsterdamo.

Porą metų ten pragyve-
nusi šeima atvira – kraus-
tytis į Lietuvą paskatino 
pandeminiai metai, kai 
vis rečiau galėjo pamatyti 
savo artimuosius, o tie ilgi 
išsiskyrimai ir varginda-
vo, ir graudindavo.

Troško lėtesnio 
gyvenimo
Iš pradžių šeima svars-

tė apie didmiestį, tačiau 
galiausiai nusprendė, kad 
labiausiai norisi gyventi 
gamtoje. Abu jie norėjo ra-
mesnio ir lėtesnio gyveni-
mo – mažiau žmonių ir di-
desnio žemės ploto. Taip jie 
apsisprendė grįžti į Miglės 
gimtinę Juodupę.

„Galiu drąsiai sakyti: 
nežinau, ar būtų buvę man 
drąsos grįžti jeigu ne Ro-
gieris.

Mano vyro pirma mintis 
buvo išbandyti gyvenimą 
Lietuvoje ir grįžti būtent į 
mano gimtinę. Jis mane pri-
kalbino (šypsosi). Rogieris 
visiškai miesto žmogus.

O dabar jis pratinasi prie 
kaimo gyvenimo ir dirba 
darbus, kurių seniau neda-
rydavo. Daug pirmų kartų 

jam, o tai taip nuostabu! Sa-
koma, jeigu turi pirmų kar-
tų, reiškia gyveni.

Rogieris pavargo nuo 
daugybės žmonių. Nyder-
landuose mažesnis valsty-
bės plotas nei Lietuvoje, o 
žmonių beveik 18 milijo-
nai“, – atviravo Miglė.

Vintažas supo nuo 
vaikystės
Dar gyvendama užsieny-

je M.Rijkhoek užsitarnavo 
gerbėjų armiją instagrame. 
Ji plačiai auditorijai rody-
davo savo atradimus vinta-
žinėse parduotuvėlėse, kur-
davo įvairiausius interjerus. 
Lietuviai ją puikiai žinojo iš 
socialinių tinklų – šiandien 
ją seka virš 22 tūkstančių 
vintažo mylėtojų.

„Vintažas man įaugęs į 
kraują. Galima sakyti, kad 
nuo vaikystės ir iš kartos į 
kartą atėjo meilė ir domėji-
masis sendaikčiais.

Aš augau apsupta vin-
tažo, antikvarinių baldų 
aplinkoje. Tarkim, vaikys-
tės namuose televizoriaus 
stalas yra iš Onuškio dvaro. 
Jis labai senas ir be vinių, ti-
kriausiai, visą istoriją galė-
tų papasakoti mano mama, 
nes meilę seniems daiktams 
įskiepijo ji. Tai labai ypatin-
ga ir ne kiekvienas gali se-
name daikte įžvelgti naudą 
ar grožį.

Vėliau instagrame pradė-
jau daug kalbėti apie vinta-
žą ir rodyti pavyzdžius kaip 
seną daiktą prikelti ir atnau-
jinti. Man niekada nebuvo ir 
nėra gėda nusipirkti dėvėtą 
daiktą, jį įkomponuoti į sa-
vus namus. Seni daiktai ver-
tėja su metais. Dabar mano 
sekėjų būrys neretai dėkoja, 
kad atvėriau akis ir patys 
pradėjo matyti daiktus sen-
daikčiuose, mano dėka jie 
pamilo vintažą. Man šoki-
nėja širdis nuo tokių gražių 
žinučių“, – džiaugėsi Miglė.

Gimtinei padovanojo 
jaukią vietą
Palaipsniui vintažas tapo 

verslu. Ji nuo seno svajo-
jo apie jaukų butikėlį senų 
ir naujų daiktų. Ne visi 
žmonės turi gyslelę ieškoti 
daiktų ir interjero detalių 
savo namams, tad Miglė su 
Rogieriu nusprendė kitiems 
palengvinti gyvenimą ir 
Rokiškyje, kuriame gyvena 
apie 11 tūkstančių žmonių, 
atidarė „Richcorner“ par-
duotuvėlę.

„Rinkdama vintažą ir 
dekoro detales sukūriau 
jaukius namus savo šei-
mai. Dabar norime padėti 
kitiems. Jaučiu dėkingumą, 
kad likimas atsiuntė vyrą 
Rogierį ir mes kartu galime 
pildyti svajones. Olandas 
Rogieris įsimylėjo ne tik 
mane, bet ir Lietuvą. Taip 
atsirado idėja kraustytis į 
Lietuvą ir kurti verslą, čia, 
mano gimtinėje. Rijkho-
ek angliškai – Richcorner, 
tai ne atsitiktinai parinktas 
žodis. Tai mūsų šeimos pa-
vardė, rich angliškai reiškia 
turtingas, o corner – kam-
pas“, – dalijosi M.Rijkhoek.

Savo verslo plėtojimui 
jie nesvarstė apie kitus 
miestus ar tą pačią Olandiją.

„Man labai norėjosi pa-
dovanoti jaukią parduotuvę 
savo kraštiečiams, kad žmo-
nės, kurie gyvena mažesnia-
me mieste, turėtų galimybę 
nusipirkti gražių daiktų 
savo namams“, – pasidžiau-
gė ji.

Pirmiausia, jie su vyru 
intensyviai ieškojo patalpų, 
kur galėtų įgyvendinti savo 
idėjas. Nenorėjo, kad būtų 
gražus pastatas kur nors 
centre. Tačiau neradus tin-
kamo ploto, nusprendė pa-
tys tokias susikurti.

„Tad išsinuomavome pa-
talpas industriniame rajone. 
Iš kelių patalpų sujungėme 
į vieną ir padarėme jaukią 

parduotuvę. Žmonėms buvo 
labai įdomu stebėti parduo-
tuvės gimimą instagrame 
ir pamatyti, kaip iš baisių 
patalpų pavirsta jaukus bu-
tikas. Kiekvienas parduotu-
vės kampas turi savų senti-
mentų ir prasmių. Tarkim, 
močiutės kampas – sena 
mano amžiną atilsį tetos 
indauja atgijo naujai, kaip 
ir taburete su mid century 
toršeru.

Ant taburetės paliktas 
mezginys, o lubose kaba 
džiovintos arbatžolės. Visai 
kaip pas močiutę! Po atida-
rymo viena moteris parašė, 
kad buvo labai jauku ir net 
susigraudino prisiminus 
savo išėjusią močiutę. Man 
patinka įprasminti senus 
daiktus – Kalėdoms vieną 
kampą papuošiau senu lan-
go rėmu ir šalia pastačiau 
savo senelio šokių batus. Jo 
niekada nesu mačiusi, nes 
išėjo anksti... Taip tikiuosi 
kitus žmones įkvėpsiu ne-
išmesti greitai daiktų, o pa-
naudoti juos naujai“, – apie 
savo idėją kalbėjo Miglė.

Seną daiktą prikelia 
naujam gyvenimui
Miglė ir Rogieris neša 

svarbią žinutę ir tvirtai 
sako, kad namai yra dau-
giau, nei gražių daiktų ko-
lekcija. Juk tai vieta, kur 
vyksta visas gyvenimas.

„Kiekvienas galime 
susikurti savo turtingą 
kampelį. Ir nesvarbu, ar 
tas daiktas bus senas, per-
duodamas iš kartos į kartą, 
su gilia istorija, ar jis bus 
naujas ir unikalus. Sena 
– nauja filosofija mūsų 
šeimą lydi nuo pradžios. 
Norime įkvėpti žmones, 
padėti sukurti jaukius na-
mus, kurie leistų jiems 
būti savimi savuose na-
muose“, – gražiai kalbėjo 
verslininkė.

Sulaukė lankytojų 
iš visos Lietuvos
Kai savo gimtinėje praė-

jusį lapkritį Rijkhoek šeima 
surengė parduotuvėlės ati-
darymą, ir patys nesitikėjo, 
kad žmonės į ją atvyks iš 
visos Lietuvos.

„Labai daug pirkėjų 
sulaukėme iš Kauno, Vil-
niaus, Panevėžio, Kupiškio, 
Elektrėnų, Šiaulių, Utenos. 
Galiu drąsiai pasakyti, kad 
žmonės suskubo vos ne 
iš pusė Lietuvos. Tai taip 
nuostabu. Manau, žmonės 
mato, kad viskas gimė iš 
didelės meilės ir didelių 
pastangų bei darbo. Prašy-
mai plaukia kiekvieną dieną 
surasti tam tikrą daiktą ar 
baldą. Mes nenorime apsi-
krauti ir sandėliuoti daug 
daiktų. Geriau surasti daik-
tą būsimam šeimininkui iš 
karto“, – svarstė ji.

Sendaikčiai į Rokiškyje 
įsikūrusią parduotuvę plau-
kia iš daugybės skirtingų 
šalių: Švedijos, Olandijos, 
Vokietijos, Pietų Prancūzi-
jos, Suomijos ir panašiai.

„Turiu keletą panašios 
sielos žmonių, kurie man 
labai padeda surinkti ir įgyti 
senus daiktus. Šis darbas la-
bai atsakingas ir kartais var-
ginantis. Kiekvienas daiktas 
turi būti gerai apžiūrėtas ar 
nesuskilęs, ar dar galimas 
prikelti antram gyvenimui. 
Kai pasiekia mane, tad aš 
juos kruopščiai išplaunu, 
o jeigu atnaujinu, Rogieris 
suremontuoja“.

Kuria jaukią 
bendruomenę
M.Rijkhoek įsitikinu-

si, kad mažame miestelyje 
gali susikurti jaukesnę ben-
druomenę, populiarinti savo 
kraštą ir taip pakviesti ap-
lankyti daugiau žmonių.

„Aš visada sakau: „At-
važiuokite, kai geras oras 
pavasarį ar vasarą, apsisto-

kite su nakvyne, aplanky-
kite mūsų krašto dvarus, 
nes turime tikrai ne vieną ir 
žinomą. O pakeliui užsukite 
į mūsų vintažo ir namų de-
koro parduotuvę.

Dar pliusas, kad mažes-
niuose miesteliuose viskas 
arti ir mano parduotuvę 
vietiniams galima pasiekti 
pėstute. Mums – pigesnė 
patalpų nuoma“, – privalu-
mus dėstė verslininkė.

Rijkhoek šeima Juodu-
pėje gyvena daugiau nei 
keturis mėnesius. Jis – nedi-
dukas miestelis, tad Miglė jį 
vadina kaimu. Vis dėlto, čia 
yra viena gimnazija, darže-
lis, kultūros namai ir kelios 
parduotuvės.

„Per kelis mėnesius 
mums pavyko jau daug nu-
veikti, bet kartais dar atro-
do, kad esame tik atostogų 
ir laikas Lietuvoje tuoj pa-
sibaigs. Mažame miestelyje 
smagu. Kai reikia kokios 
pagalbos ar patarimo – visa-
da šalia yra šeima ir draugų 
burys, kurie nusiteikę pa-
dėti. Visos šventės kartu ir 
nereikia galvoti, ką savait-
galį veikti. Be to, čia pra-
gyvenimas pigesnis, savos 
daržovės šviežesnės, žemės 
plotas didesnis, viskas grei-
tai pasiekiama automobiliu. 
Gyvenimas lėtesnis ir gali-
me pasidžiaugti žemiskais 
dalykais ir švaresniu oru“, 
– atviravo moteris.

Miglė neslepia pasvars-
tanti ir apie butiko plėtrą. Ji 
tikisi vieną dieną turėti tin-
klą „Richcorner“ ir vintaži-
niais daiktais galės džiaug-
tis kiti miestai.

„Svarbiausia, sukurti 
jaukumą ir norą pabūti ma-
giškoje aplinkoje su prisi-
minimais ir sentimentais. 
Ir tegul daugiau žmonių tai 
pajaučia. Kai daliniesi gėriu 
– jis grįžta atgal...“ – įsitiki-
nusi Miglė.

Lrytas.lt inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

 2021-12-147 psl.

Krepšinio mėgėjus džiuginęs „Rokiškio rajono krepšinio lygos – „Rokiškio Sirenos“ 
taurės turnyras baigtas. Nugalėtojų taurę kėlė „Entuziastai“

Finišavo beveik mėnesį 
trukęs „Rokiškio rajono 
krepšinio lygos – „Rokiš-
kio Sirenos“ taurės krepši-
nio turnyras. Tai pirmasis 
krepšinio turnyras po la-
bai ilgos pertraukos, nu-
lemtos karantino. Penkių 
komandų turnyre netrūko 
ir įspūdingų akimirkų, ir 
įkvepiančių rezultatų, ir 
dramų, ir atradimų. Po 
labai atkaklios kovos nu-
galėtojų taurę į viršų kėlė 
„Entuziastai“.

Rungtynės 
dėl trečiosios vietos – 
pakankamai ramios
Pirmosios šeštadienio 

rungtynės – taurės mažasis 
finalas. Jame susitiko Rokiš-
kio KKSC ir „Fazės“ koman-
dos. Krepšinio rungtynės 
sirgaliams žadėjo nemenką 
intrigą: pirmąjį kėlinį dviem 
taškais laimėjo KKSC krep-
šininkai, antrajame „Fazė“ 
rezultatą išlygino. Po įspū-
dingų pusfinalio rungtynių 
pirmuosius du kėlinius buvo 
mažiau matomas „Fazės“ ly-
deris Karolis Kvedaravičius. 
Tačiau po didžiosios per-
traukos jis labai ryškiai ėmė 
dominuoti aikštelėje: taiklūs 
tritaškiai, sėkmingai perimti 
ar atkovoti kamuoliai, efek-
tingi prasiveržimai po krep-
šiu. Ir štai jau trečiajame kė-
linyje „Fazė“ ėmė tolti nuo 
varžovų: kėlinį baigė įgijusi 
6 taškų persvarą. O ketvir-
tajame ji sparčiai tolo nuo 
varžovų. Jos lyderio K. Kve-
daravičiaus sąskaitoje šįkart 
29 taškai. Maža to, skirtumui 
esant pakankamam, dauge-
lyje rungtynių žaidęs be kei-
timo, lyderis leido sau kelias 

minutes atsipūsti ant atsargi-
nių suolelio. 

Jaunieji Kūno kultūros ir 
sporto centro auklėtiniai de-
monstravo tai, kuo ši koman-
da garsėja: žiūrint į jos žai-
dimą niekada neatspėsi, koks 
rezultatas yra švieslentėje. 
Ar laimėtų, ar pralaimėtų, ši 
komanda niekada nenulei-
džia rankų, neatsipalaiduoja 
Todėl net ir esant daugiau 
nei pakankamai dideliam 
rezultatui, žiūrovai iki pat 
rungtynių pabaigos galėjo 
grožėtis puikiu krepšiniu. 
69:59 pergalę šventė „Fazė“. 

Nugalėtojų gretose, kaip 
jau minėta, daugiausia taškų 
pelnė K. Kvedaravičius. Vla-
das Šnioka, taip pat varžovų 
gynybą draskęs tolimais me-
timais, į komandos sąskaitą 
pridėjo 24 taškus. 

Rokiškio KKSC gretose 
daugiausia taškų pelnė Ignas 
Jarušauskas. Jo sąskaitoje – 

29 taškai. Dar 13 pridėjo ir 
19 kamuolių atkovojo Justas 
Lukošiūnas. O 11 taškų pri-
dėjo Matas Juozapavičius.

Atrakcijos žiūrovams
„Rokiškio rajono krep-

šinio lygos – „Rokiškio Si-
renos“ taurės finalinė diena 
džiugino ne tik komandas, 
bet ir gausiai susirinkusius 
žiūrovus (žiūrėti krepšinio 
buvo leidžiama tik turin-
tiems galimybių pasus, kurie 
buvo kruopščiai tikrinami). 
Rungtynėms žavesio pridė-
jo ir charizmatiškas vedė-
jas, kuris pristatė komandų 
sudėtis, komentavo rungty-
nių eigą, smagiai pokštavo. 
Daug džiaugsmo sukėlė ir 
du smagūs konkursai žiūro-
vams, kurių dėka jie galėjo 
pelnyti vertingus prizus: 3x3 
krepšinio čempionato dova-
ną bei kavinės „Pupelė“ čekį. 
Užduotys buvo smagios ir 

„krepšiniškos“: pirmame 
konkurse dviems žiūrovams, 
sugavusiems į balkoną mes-
tus kamuoliukus, reikėjo kuo 
greičiau įmesti tritaškį, bau-
dos metimą ir metimą iš po 
krepšio. Antrame konkurse 
reikėjo kuo greičiau nusi-
varyti kamuolį į priešingą 
aikštelės pusę, grįžti atgal ir 
įmesti tritaškį bei iš po krep-
šio.

Finale – intriga
Didysis „Rokiškio rajono 

krepšinio lygos – „Rokiškio 
Sirenos“ taurės finalas ro-
kiškėnus domino dėl keleto 
priežasčių. Pirmiausia, dėl 
naujos komandos „Kaman-
da“, suburtos Mažų miestelių 
lygoje žaidžiančios Rokiš-
kio „Autodenos“ pagrindu. 
Ši komanda – labai jauna. 
Ją subūrė kelerių pastarųjų 
metų rajono krepšinio talen-
tai, išvykę studijuoti į šalies 

didmiesčius, tačiau norintys 
ir toliau kartu žaisti krepšinį. 
Gražų, greitą, akiai malonų 
krepšinį demonstruojanti 
ekipa turi bene gausiausią 
fanų būrį, kuris ištikimai pa-
laiko ir garsiai serga už sa-
vuosius žaidėjus.

„Entuziastų“ komanda 
taip pat žaidžia dviem fron-
tais: ir šiose varžybose, ir 
Mažų miestelių lygoje. Kol 
kas tai dominuojanti ekipa 
rajono krepšinio žemėlapyje, 
ir „Autodena“ yra vienin-
teliai, kurie jai kol kas gali 
mesti lygiavertį iššūkį.

Įdomu tai, kad šių ekipų 
tarpusavio susitikimų šiemet 
netrūks: jos jau kartą susiti-
ko Mažų miestelių lygoje, o 
„Rokiškio rajono krepšinio 
lygos – „Rokiškio Sirenos“ 
taurės varžybose, įskaitant 
finalą, žaidė dukart. Pirmąjį 
kartą „Entuziastai“ laimėjo 
užtikrintai. 

Kitas svarbus faktorius 
buvo finalo išvakarėse žais-
tos pusfinalių rungtynės. Jei 
„Entuziastams“ tai tebuvo 
lengvas pasivaikščiojimas, 
tai „Kamandos“ pergalę 
lėmė vos viena tiksli ataka 
rungtynių pabaigoje. Taigi, 
pastarosios ekipos žaidėjai 
buvo atidavę labai daug pa-
stangų ir jėgų, kad patektų į 
finalą. Ir atgauti jėgas laiko 
faktiškai nebuvo: pusfinalio 
rungtynės baigėsi vėlų penk-
tadienio vakarą, o finalas 
vyko šeštadienį per pietus. 
Visgi ši komanda turi nea-
bejotiną privalumą – ilgesnį 
nei varžovų atsarginių žaidė-
jų suolelį.

Kaip ir mažojo finalo 
rungtynėse, komandos pir-

muosius du kėlinius žaidė 
taškas į tašką, ir pasitinkant 
didžiąją pertrauką, nė vie-
na ekipų nebuvo įgijusi di-
desnio pranašumo. Trečiąjį 
kėlinį trimis taškais laimėjo 
„Kamanda“. Tačiau „Entuzi-
astų“ patirtis ketvirtajame at-
nešė savo vaisių: jie ramiau 
ir užtikrinčiau sužaidė rung-
tynių pabaigą. „Kamandai“ 
nepavyko išlyginti rezultato, 
ir 71:83 pergalę šventė „En-
tuziastai“. Daugiausia taškų 
nugalėtojams pelnė Tomas 
Trumpa, įmetęs 23, dar 19 
pridėjo Renatas Jegorovas, 
18 – Arnas Juškevičius. „Ka-
mandos“ gretose 20 taškų 
įmetė Linas Kolosovas, 19 
– Nedas Diržys, 9 – Nedas 
Valečka.

Simbolinis penketas
Jauki apdovanojimų ce-

remonija prasidėjo simbo-
linio turnyro penketuko pa-
skelbimu. Rokiškio KKSC 
komandos atstovu jame 
tapo Matas Juozapavičius. 
„Fazės“ gretose, be jokios 
abejonės, puikų turnyrą 
(nepaisant rimtos traumos 
paskutinėse grupės rung-
tynėse) sužaidęs Karolis 
Kvedaravičius. „Kaman-
dos“ gretose ryškiai žibėjo 
Linas Kolosovas. O nuga-
lėtojų, „Entuziastų“ gretose 
buvo išrinkti net du žaidėjai 
į simbolinį penketą: Tomas 
Trumpa ir Renatas Jegoro-
vas.

Trys komandos prizinin-
kės buvo apdovanotos tur-
nyro taurėmis. Įspūdingiau-
sia jų savo kolekciją papildė 
„Entuziastai“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„RRKL – „Rokiškio Sirenos“ taurės pusfinaliai: Karolio Kvedaravičiaus įspūdingas pasirodymas
Penktadienio vakarą 

buvo sužaisti vyrų krep-
šinio „RRKL – „Rokiškio 
Sirenos“ taurės pusfina-
liai. Pirmasis jų buvo be 
intrigos: Kūno kultūros ir 
sporto centro krepšininkai 
tik gerą kėlinį priešinosi 
„Entuziastams“. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodė, kad ir 
antrasis pusfinalis „Ka-
manda“ – „Fazė“ bus toks, 
ypač kai pirmąjį kėlinį 
„Kamanda“ laimėjo 22:5. 
Tačiau puikus „Fazės“ ly-
derio Karolio Kvedaravi-
čiaus (nuotr. su kamuoliu) 
žaidimas pakeitė rungty-
nių eigą. Jo vedama „Fazė“ 
atsitiesė ir „Kamanda“ 
pergalę išplėšė po labai at-
kaklios kovos 78:76.

Šiose rungtynėse K. Kve-
daravičiui sekėsi viskas, 
ypač tolimi metimai. Iš kur 

tik nepataikė šis žaidėjas: ir 
kone iš gerokai toliau, nei 
tritaškio linija, ir su antrojo 
kėlinio sirena, ir dengiamas 
dviejų varžovų Būtent jo tai-
klūs tolimi metimai antraja-
me kėlinyje ir leido „Fazei“ 

perlaužti rungtynių eigą. 
Negalima sakyti, kad  „Ka-
manda“, pirmajame kėlinyje 
įgijusi didžiulį pranašumą 
atsipalaidavo ir tiesiog   jį iš-
švaistė. Abi ekipos žaidė su-
sikaupę, kovojo dėl kiekvie-

no kamuolio.  Tačiau lyderio 
vedama „Fazė“ pamažu, bet 
užtikrintai tirpdė varžovų 
pranašumą, ir ketvirtojo kė-
linio viduryje pirmą kartą 
išlygino rezultatą. O toliau 
jau sekė kova taškas į tašką. 

Deja, paskutinėmis sekundė-
mis „Fazei“ pritrūko sėkmės: 
varžovai įmetė dvitaškį, o 
K. Kvedaravičiaus tolimas 
metimas buvo netaiklus. 
Tačiau šiam sportininkui po 
rungtynių ranką spaudė ir 
komandos draugai, ir varžo-
vai: tokio įspūdingo žaidi-
mo iki šiol turnyre nebuvo. 
O juk prieš šias rungtynes 
daugelis dvejojo, ar apskritai 
K. Kvedaravičius pasirodys 
aikštelėjė. Mat praėjusį se-
kmadienį jis rungtynėse su 
„Entuziastais“ po varžovo 
bloko krito už galinės linijos 
ir į sieną smarkiai susitren-
kė pakaušį. Laimė, trauma 
praėjo, ir, kaip juokavo sir-
galiai, pusfinalyje K. Kve-
daravičius tikriausiai norėjo 
atsigriebti ir už tas praleistas 
rungtynes. Ir jų žodžiuose 
yra tiesos: K. Kvedaravi-

čiaus įmestų 46 taškų iš tiesų 
pakaktų dviems rungtynėms. 
„Kamandos“ gretose rezul-
tatyviausiai žaidė Adomas 
Sabaliauskas, įmetęs 18 taš-
kų, ir Domas Černiauskis, 
pelnęs 15.

Kitame pusfinalyje „En-
tuziastai“ užtikrintai įvei-
kė Kūno kultūros ir sporto 
centro krepšininkus 99:50. 
„Entuziastų“ gretose pasi-
žymėjo Renatas Jegorovas, 
pelnęs 31 tašką, ir Egidujus 
Vilimas, kurio sąskaitoje 23 
taškai. O Kūno kultūros ir 
sporto centro gretose rezul-
tatyviausi buvo Ignas Jaru-
šauskas, įmetės 13 taškų, 
bei Gediminas Mikulėnas ir 
Matas Juozapavičius, pelnę 
po 11 taškų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kam-
bario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno 
kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario 
butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su ben-

dro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karka-
siniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., 
nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnoja-
mųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 
d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio nau-
dingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės administracijoje, Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. +370 658 13 231 arba rasti 
internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. +370 658 13 231, el. paštu 
k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskam-
binti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskie-
nei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2021 m. gruodžio 27 d. 17.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo 
buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką 
ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai 
butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2021 m. gruodžio 28 
d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, 
Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1572

Gruodžio 23 d. (ketvirtadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio ra-
jono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu 
būdu, fiziškai nedalyvaujant savivaldybės tarybos nariams, 
naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso 
konferenciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų projektai skel-
biami interneto svetainėje adresu: http://old.rokiskis.lt/

lt/e-demokratija/posedziai.html.
Užs. 1577

2021m. rugsėjo 29 d. Rokiškio r., Obelių sen., Antanašės k. buvo 
ženklinamos J.A.R. (kad. Nr.7305/0001:152) žemės sklypo ribos. 
Gretimo besiribojančio sklypo (kad. Nr. 7305/0001:484) mirusio sa-
vininko V. G. turto paveldėtojus kviečiame susipažinti su parengtu 
žemės sklypo planu adresu: Rokiškio raj., Bulvėniškio k., Bulvėniškio 
2-oji g. 2A, Tomo Jankausko individuali veikla, tel. (8-674) 22216; 
geopaslauga@gmail.com

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Tapybos darbų paroda „PO ANGELO SPARNU“ iš Anykščių Angelų muziejaus, 
viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
Spaudinių paroda „Aukštaitijos žvaigždė – Elena Mezginaitė“, Informacijos ir 
kraštotyros skyriuje.
Vinilo viršelių menas „Menas ir vinilas/ Art & Vinyl“ Įjunk old school‘inį vinilą, 
Meno ir muzikos erdvėje.
Renatos Bernatonienės karpinių paroda, Lankytojų skyriuje. 
Panevėžio miesto Elenos  Mezginaitės viešosios bibliotekos parengta fotografijų 
paroda iš asmeninio poetės E. Mezginaitės artimųjų  nuotraukų archyvo, Kūrybi-
nėje industrinėje palėpėje. 
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Gražiausios kalėdinės istorijos“.
Paroda „Tikras didvyris – ne tas, kuris stipresnis, bet tas, kuris turi didelę širdį“, 
skirta  amerikiečių dailininko, animatoriaus ir filmų kūrėjo Walt Disney 120 – os-
ioms g. m.

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Gruodžio 16 d. 11 val. – Edukacija „Nuo molinės iki skaitmeninės“ „Ąžuoliuko“ 
darželio – mokyklos 4 kl. moksleiviams.
Gruodžio 16 d. 13.30 val. – Kūrybinio pasakojimo dirbtuvės Dienos centro neį-
galiems jaunuoliams.
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Gruodžio 14 d. 15 val. – Užsiėmimai su trimate modeliavimo programa TINKER-
CAD  - 3D kalėdinio žaisliuko maketavimas ir spausdinimas.
Gruodžio 16 d.  10 val.  –  Trumpametražių filmų peržiūra „Trumpa, bet diena“, 
skirta tarptautinei trumpametražių filmų dienai, gruodžio 21-ajai – paminėti.
Gruodžio 17 d. 17 val. – Adventinė šeimų popietė „Kalėdų stebuklo link“.

Rokiškio ežere - eglutės formos eketė
Rokiškio žiemos mau-

dynių mėgėjai kasmet nu-
stebina savo išradingumu. 
Šiemet jie Rokiškio eže-
re maudynėms išsipjovė 
eglutės formos eketę. Šiam 
gana sudėtingam darbui 
atlikti komandai prireikė 
dviejų valandų. Kompozi-
cijos autoriai yra Sergejus 
Snetkovas, Mindaugas Na-
bagas, Edmundas Šakalys, 
Vaidas Ramanauskas, Vy-
gantas Ališauskas, Žydrū-
nė Ališauskienė, Rolandas 
Šmagoris, Jarūnė Kriukelė ir 
Rasa Šiaulienė.

Informacija apie COVID-19 situaciją rajone
Praėjusią savaitę mūsų 

rajone patvirtinti 193 co-
vid-19 atvejai (gruodžio 6 
d. - keturiasdešimt, gruo-
džio 7 d. - keturiasdešimt 
devyni, gruodžio 8 d. - ke-
turiasdešimt, gruodžio 9 
d. - trisdešimt du, gruodžio 
10 d. - dvidešimt penki, 
gruodžio 11 d. - šeši, gruo-
džio 12 d. - vienas naujas 
atvejis).

 
Šiuo metu rajone serga 

321 asmuo.
Viso nuo epidemijos pra-

džios rajone fiksuota 4057 
susirgimo atvejai, pasveiko 
3 532 rajono gyventojai.

Viso nuo epidemijos pra-
džios mūsų rajone nuo co-
vid-19 mirė 90 žmonių. 

Pagal naujų atvejų skaičių 
per 14 dienų 100 tūkstančių 
gyventojų Rokiškio r. savi-
valdybė per praėjusią savai-
tę iš antros vietos nukrito į 
ketvirtąją. Čia naujų atvejų 

skaičius 100 tūkst. gyventojų 
dabar yra 1471,9. Prasčiau-
sia situacija šiuo metu yra 
šiose savivaldybėse: 

1 vietoje - Druskinin-
kų sav. (1945,7 atvejų 100 
tūkst. gyventojų)

2 vietoje - Jonavos r. sav. 
(1597,5 atvejų 100 tūkst. gy-
ventojų)

3 vietoje - Panevėžio m. 
sav. (1488 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų)

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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04:25 Alchemija. VDU karta
04:55 RETROSPEKTYVA

06:20 Mano virtuvė geriausia 
07:45 Teisingumo agentai 
08:50 Pėdsakas 
09:45 Šuo 
10:55 Sekliai 
11:55 CSI. Majamis 
12:55 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:25 Šuo 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sunku nužudyti
22:55 Tokarevas
01:00 Būk ekstremalas 
02:00 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Mano vieta
07:00 „Žudikų pėdsakais“
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 1
2.

17 05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
08:47 Kalėdų 
kalendorius 2021
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Gyventi kaime 
gera
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 

17:15 Premjera. Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:25 Kalėdų kalendorius 2021
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021
21:30 Auksinis protas
22:55 Van Helsingas 
01:05 Išpirka už negyvėlį 
02:40 Euromaxx
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mūsų gyvūnai
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

05:45 Šeimynėlė 
06:15 Monstrų viešbutis 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis

07:35 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Gabalėlis romantikos
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Šeimynėlė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledo šalis
21:25 Galaktikos sergėtojai
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Galaktikos sergėtojai
00:00 Grobuonis
02:10 Rembo. Pirmasis kraujas 2 
04:05 Artūras ir Merlinas. 
Kameloto riteriai
05:45 Šeimynėlė

06:00 Balta - meilės spalva 

07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Raudonas kambarys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Geras melagis
23:15 Mačetė
01:25 Metro užgrobimas 123
03:25 Eva
05:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Mano virtuvė geriausia 
07:45 Teisingumo agentai 
08:55 Pėdsakas 

09:50 Šuo 
11:00 Sekliai 
12:00 CSI. Majamis
13:00 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:25 Šuo 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Prarasta kontrolė
23:20 Sunku nužudyti
01:15 Būk ekstremalas 

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Negaliu tylėti
07:00 „Laukinis“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“ 
05:20 Laisvės TV valanda
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Gruodžio 11 dieną šokių kolektyvas „Jaunimas šoka“ 
jau antrą kartą parodė savo kūrybos šokių 
spektaklį „Kur tu, Mariau?“

Gruodžio 11 dieną šo-
kių kolektyvas „Jaunimas 
šoka“ jau antrą kartą 
Rokiškio KC Juodupės 
padalinio kultūros centro 
salėje parodė savo kūry-
bos šokių spektaklį „Kur 
tu, Mariau?”.

Šiek tiek apie 
šį kolektyvą:
2021 m. rugpjūčio 29 

dieną pirmą kartą pirmieji 
kolektyvo nariai susitiko 
pirmai repeticijai ir iškart 
pradėjo statyti šokių spek-
taklį „Kur tu, Mariau?“. 
Spalio 8 dieną įvyko šio 
spektaklio premjera Juodu-
pėje. Nors kolektyve buvo 
tik 9 nariai, bet jie sugebėjo 
sėkmingai sukurti šį šokių 
spektaklį. Po premjeros prie 
kolektyvo prisijungė dar 6 
žmonės ir taip sugalvojo dar 
kartą parodyti šį spektaklį.

Klausėme kolektyvo na-
rių, kaip jie jaučiasi po spek-
taklio pristatymo žiūrovams 
ir ko tikisi toliau, kur norėtų 
dar parodyti šį spektaklį?

Kamilė:
Jaučiuosi labai nuostabiai, 

viskas įvyko taip kaip ir ti-
kėjausi, net gi geriau. Tikrai 
smagiai praleistas laikas su 
draugais. Tikiuosi, kad kartu 
šoksime toliau sieksime pa-
daryti dar daugiau. Norėčiau 
parodyti mūsų kūrybą ir di-
desniuose miestuose su dau-
giau žiūrovų, nes tai ką mes 
kuriame, manau, yra kažkas 
tokio, ko trūksta Rokiškyje.

Gabija:
Iš pradžių prieš koncertą 

labai jaudinausi, kad nepa-
vyks pašokti, bet kai viską 
padarėme, net nesitikėjau, 
kad viskas taip puikiai pa-
vyks! Kai ši grupelė pasiūlė 
man prisijungti, galvojau tai 

bus nesąmonė ir kad nieko 
iš to neišeis, bet dabar nei 
trupučio nesigailiu jog pri-
sijungiau! Labai tikiuosi, 
jog pavyks pakoncertuoti 
ir Rokiškyje, nes Rokiš-
kyje susikūrė kolektyvas 
„Jaunimas šoka“ ir čia 
būtina padaryti mūsų kon-
certą!

Eisvina:
Po koncerto emocijos 

pačios geriausios. Di-
džiuojuosi visais „Jau-
nimas šoka“ kolektyvo 
nariais ir jų pastangomis. 
Tikiuosi, jog ir toliau reng-
sime daugiau koncertų, ir 
praleisime smagiai laiką. 
Šokių spektaklį „Kur tu, 
Mariau?“ norėčiau parody-
ti Rokiškio kultūros centre, 
nes šį nuostabų spektaklį 
turi pamatyti ir Rokiškio 
gyventojai.

Organizatorių inform.

Būsto kainos per ketvirtį padidėjo 5,4 proc.
Naujos statybos būstai pa-

brango 5,7 proc., iš jų butai 
daugiabučiuose namuose pa-
brango 6 proc., vienbučiai ir 
dvibučiai namai – 4,9 procen-
to. Ankstesnės statybos būstai 
pabrango 5,2 proc., iš jų butai 
daugiabučiuose namuose – 
5,5 proc., vienbučiai ir dvibu-
čiai namai – 4,3 procento.

Trečiąjį ketvirtį, palyginti su 
tuo pačiu 2020-ųjų laikotarpiu, 
būsto kainos išaugo 18,9 pro-
cento. Naujos statybos būstai 
per metus pabrango 17,8 proc., 
senesnės statybos būstai – 19,8 
procentų.

Naujos statybos butai daugi-
abučiuose namuose per metus 
pabrango 17,7 proc., vienbučiai 

ir dvibučiai namai – 18 proc., 
senesnės statybos – atitinkamai 
15,4 proc. ir 21,2 procento.

Vilniaus mieste naujos sta-
tybos būstai per ketvirtį pabran-
go 6,8 proc., per metus – 18,7 
proc., ankstesnės statybos – ati-
tinkamai 5,3 proc. ir 19,8 pro-
cento.

BNS inform.
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 AVINAS. 
Aštrių patyrimų 
savaitė. Jos die-
nomis svarbu 
situacijų kaip ir 

patiekalų, nepersūdyti, ne-
užberti per daug pipirų. Jau 
savaitės pradžioje, Mėnu-
liui pradėjus kelionę Avino 
ženklu, būsite linkę aštriau 
išsakyti savo nuomonę, ne-
sitaikstyti su sprendimų ati-
dėliojimu. Šią dieną pažadus 
duokite labai atsakingai, ben-
draudami rūpestingai rinkitės 
žodžius, stenkitės ramiau re-
aguoti į besikeičiančias situ-
acijas. Merkurijui pereinant 
iš Šaulio į Ožiaragio ženklą, 
palanku gilinti profesines 
žinias, siekti karjeros. An-
tradienį, Marsui atkeliavus į 
Šaulio ženklą, lengviau sek-
tųsi priiminėti kolektyvinius 
sprendimus. Savaitės vidurys 
– tinkamas metas norintiems 
patobulėti tiek profesinėje sri-
tyje, tiek ir saviraiškos srity-
je. Ketvirtadienis – palankus 
naujiems sumanymams, il-
galaikiams projektams, o kai 
kam – ir naujos draugystės 
pradžiai. Penktadienį spręski-
te svarbius finansinius klau-
simus. Diena tinkama jūsų 
komerciniams reikalams. O 
šeštadienį užsiimkite šeimai 
aktualiais, buitį gerinančiais 
reikalais. Sekmadienį norėsis 
naujų įspūdžių. Ši diena tiktų 
išvykoms bei trumpoms ke-
lionėms.

 JAUTIS. 
Tvarkos savaitė. 
Jos dienomis no-
rėsis, kaip tvar-
kant kartoteką, 

susidėlioti įvykius, situacijas 
į jiems tinkamas vietas. Tam 
palanki jau savaitės pradžia. 
Pirmadienį, Merkurijui per-
einant iš Šaulio į Ožiaragio 
ženklą, lengviau seksis įver-
tinti situacijas, numatyti jų 
tolesnę perspektyvą. Antra-
dienį, Marsui iškeliavus iš 
jums opozicinio į Skorpiono 
ženklą, pats metas galingam 
šuoliui į priekį. Savaitės vi-
duryje, Mėnuliui keliaujant 
jūsų ženklu, galite būti emo-
cingesni, jautriau reaguoti į 
netikėtas situacijas. Ketvirta-
dienį, Mėnulio ir Urano jūsų 
ženkle ritmų įtakoje, len-
gviau sektųsi spręsti darbe 
susikaupusius klausimus. Tai 
tinkamas metas kai kuriems 
karjeros pokyčiams, palan-
kus darbo naujoje vietoje 
pradžiai. Penktadienis – jūsų 
ryžtingiems žingsniams. Šią 
dieną seksis būnant atka-
kliais, greitais, tad svarbių 
sprendimų neatidėliokite. 
Šeštadienis tiktų nekilno-
jamo turto sandoriams, su-
planuotiems stambesniems 

Astrologinė prognozė savaitei 
pirkiniams, o taip pat – re-
monto-statybų darbams. O 
sekmadienis puikus kūrybi-
niam atokvėpiui, turiningam 
šeimos laisvalaikiui, o kai 
kam – romantiškiems pasi-

matymams.
 DVYNIAI. 
Savaitė, kai 

į priekį judėsite 
lėčiau, kai kada 
atrodys, kaip kad 

brendant vandeniu. Saulei 
keliaujant jums opoziciniu 
ženklu, svarbu būtų darbus 
derinti su poilsiu, didesnį 
dėmesį skirti aktyviai fizinei 
veiklai, imuniteto, sveikatos 
stiprinimui. Pirmadienį, Mer-
kurijui iškeliaujant iš jums 
opozicinio Šaulio ženklo, 
palanku ruošti dokumentus, 
rengti sutartis, tinkamas lai-
kas siekiantiems karjeros. 
Antradienį, Marsui pereinant 
į jums opozicinį Šaulio žen-
klą, įsiklausykite į kolegų ir 
draugų patarimus. Savaitės 
viduryje nepervarkite, ne-
užsiimkite labai sudėtingais 
statybų-remonto darbais. Šis 
laikas labiau tiktų intelektu-
aliai veiklai. Ketvirtadienį 
palanku ieškoti jums svarbios 
informacijos, nagrinėti situa-
cijas, kurti tolesnius strategi-
nius planus. Penktadienį, Mė-
nuliui keliaujant jūsų ženklu, 
tinkamas metas profesiniam 
ir asmeniniam tobulėjimui. O 
šeštadienį, Mėnulio pilnaties 
jūsų ženkle įtakoje, ypatingas 
laikas draugystei ir meilei, 
palankus ir kai kam, trokštan-
tiems šeimos pagausėjimo. 
Sekmadienį skirkite kūrybai, 
meninei saviraiškai. Padėkite 
atskleisti ir mažiesiems jų ga-
bumus bei talentus.

 VĖŽYS. 
Įdomių susiti-
kimų savaitė. 
Tai metas, kai 
gyvenimas gali 

jus džiuginti netikėtomis da-
lykinėmis bei asmeninėmis 
pažintimis ir susitikimais. 
Pirmadienį, Merkurijui įžen-
gus į Ožiaragio ženklą, ben-
draudami vis dažniau remsi-
tės sukaupta išmintimi, savo 
dvasinėmis vertybėmis. Tai 
metas, kai žodžiai pasižymės 
didele galia, tad jie turi būti 
labai apgalvoti. Antradienį, 
Marsui atkeliavus į Šaulio 
ženklą, tinkamas metas skir-
ti pagrindinį dėmesį tarpu-
savio partnerystei, gražių 
tarpusavio santykių šeimoje 
kūrimui. O savaitės viduryje 
gilinkitės į esamas situacijas, 
analizuokite įvykius. O štai 
priimti sprendimus neskubė-
kite – tam palankesnis jums 
ketvirtadienis. Penktadienis 
tiktų dalykiniams susitiki-
mams, požiūrių derinimui, 
sutarčių pasirašymui. Artė-

jant Mėnulio pilnačiai, galite 
būti jautresni, stiprės jausmai 
ir intuicija. Tad remkitės ne 
tik logika, bet ir savo įžval-
gomis. Šeštadienis, Mėnulio 
pilnaties ritmų įtakoje, ypa-
tingas metas draugystei ir 
meilei, gilių jausmų puose-
lėjimui, harmonijos namuose 
kūrimui. O sekmadienį pabu-
vokite ten, kur dar nebuvote, 
surenkite įdomią išvyką, o 
kai kas leisitės į kelionę.

 LIŪTAS. 
Ryžtingų veiks-
mų savaitė. Jos 
dienos – pats 
metas įgyven-

dinti kilusias idėjas bei suma-
nymus. Savaitės pradžia kiek 
aštresnio astrologinio fono, 
Merkurijui pereinant iš Šau-
lio į Ožiaragio ženklą, galima 
situacijų kaita, gali kisti ap-
linkinių požiūris bei nuomo-
nės. Antradienį, Marsui įžen-
gus Šaulio ženklą, kilusiais 
sumanymais dalinkitės su ko-
legomis ir artimaisiais. Metas 
tinkamas karjeros siekiams. 
Savaitės vidurys – ramesniam 
atokvėpiui, aplinkybių įverti-
nimui, informacijos analizei. 
Ketvirtadienis, Saulės 30-ies 
dienų naujo ciklo pradžia, 
ypatingas laikas norintiems 
pereiti į naują darbą, pradėti 
savo veiklą ar naują projektą. 
Penktadienis palankus daly-
kiniams susitikimams, vers-
lo sandoriams, nekilnojamo 
turto sandoriams. Šeštadienis 
tiktų komerciniams sprend 
nis – turiningam šeimos poil-
siui, smagiems susitikimams 
su draugais.

 MERGELĖ.  
Savaitė finan-

sinių-komercinių 
klausimų spren-
dimui. Jos dieno-

mis lengviau rasite tinkamus 
sprendimus, o kai kas – ir 
naujas galimybes. Pirmadienį, 
Merkurijui pereinant iš Šaulio 
į Ožiaragio ženklą – tinkamas 
metas tolesnių planų kūrimui, 
esminių dalykų atsirinkimui. 
Derinkite pozicijas, analizuo-
kite situacijas, kartu kurkite 
ateities planus. Antradienis, 
Marsui įžengus į Šaulio žen-
klą, palankus žinių paieškai, 
norintiems išmokti kažką įdo-
maus ir naujo. O trečiadienis 
tinkamas norintiems patobulėti 
tiek profesinėje, tiek ir asme-
ninėje srityje. Ketvirtadienis, 
Mėnuliui keliaujant Jaučio 
ženklu, – ypač pribrendusiems 
karjeros pokyčiams. Diena pa-
lanki dokumentų rengimui, su-
tarčių pasirašymui. Penktadie-
nis jums – komandiruotėms, 
dalykiniams susitikimams. Tai 
diena, kai galite išgirsti įdomių 
žinių, susidomėti naujai kilusia 
idėja. Šeštadienis – šeimos rei-
kalų sprendimui. Tai tinkamas 

metas artimųjų susibūrimui, 
turiningam laisvalaikiui. O se-
kmadienis – džiugiam atokvė-
piui nuo darbų, išvykoms į 
gamtą, mėgstamam hobiui.

SVARSTY-
KLĖS. 

I n t e n s y v i ų 
veiksmų savai-
tė. Jos dienos – 

greitiems jūsų žingsniams bei 
apsisprendimams. Jos tiktų 
norintiems išspręsti anksčiau 
atidėliotus klausimus bei pro-
blemas. Pirmadienį pirme-
nybę teikite ne žodžiams, o 
darbams. Tai metas, kai situa-
cijos gali kisti, tad naujus įsi-
pareigojimus prisiimkite labai 
atsakingai. Antradienį, Marsui 
perėjus iš Skorpiono į Šaulio 
ženklą, aiškiau matysite esa-
mas aplinkybes, giliau įžvelg-
site kitų motyvacijas. Savaitės 
vidurys suteiks trumpą atokvė-
pį. Šią dieną pasirūpinkite la-
biau ne tik darbais, bet ir savo 
bei artimųjų gera sveikata bei 
savijauta. O ketvirtadienis, 
palankių astrologinių ritmų 
įtakoje, diena dalykiniams 
sandoriams, sutarčių pasirašy-
mui, idėjų pristatymui, naujos 
veiklos pradžiai. Penktadienį 
būkite aktyvūs, šią dieną galė-
tumėte išspręsti susikaupusias 
buitines problemas. Šeštadie-
nis, Mėnulio pilnaties įtakoje, 
jam keliaujant Dvynių ženklu, 
ypač tiktų susitikimams su jus 
mylinčiais ir palaikančiais. O 
sekmadienis įdomus netikėtais 
draugų pasiūlymais, visi kartu 
paieškokite naujų smagių lais-
valaikio leidimo būdų.

 SKORPIO-
NAS. Gilių pa-
tyrimų savaitė. 
Jos dienos, kaip 
lakmusas, išryš-

kins buvusias neaiškias situ-
acijas. Stiprės jūsų įžvalgos, 
gilės jausmai. Pirmadienį, 
Merkurijui pereinant į Ožia-
ragio ženklą, svarbu būtų išsi-
kelti savęs vertus tikslus. Šią 
dieną imkitės svarbiausiųjų 
darbų, ryžtingai įveikite abe-
jones ir kliūtis. Antradienį, 
Marsui iškeliaujant į Šaulio 
ženklą, savotiškas virsmo 
metas. Šią dieną naujo geriau 
nepradėti, užbaiginėkite anks-
tesniuosius darbus. Trečia-
dienis – jums kiek ramesnis 
metas. Šią dieną analizuokite 
gaunamas žinias, atsirinkite 
iš jų tai kas svarbiausia, kur-
kite tolesnius ateities planus. 
Ketvirtadienį, stiprių Saulės 
ritmų įtakoje, pats metas im-
tis suplanuotų naujų darbų. O 
penktadienį, artėjant Mėnulio 
pilnačiai, galite būti emo-
cingesni, jautriau reaguoti į 
pasakomą žodį ar kylančią si-
tuaciją. Tad šią dieną pasinau-
dokite savo išmintimi. Šeš-
tadienis, Mėnulio pilnaties 

ritmų įtakoje, – diena kūrybai. 
Ji ypač tiktų namų pertvarkai, 
naujų interjero idėjų įgyven-
dinimui. Sekmadienį kurkite 
nuotaikingą, pagalvokite kuo 
pradžiuginti mažuosius šei-
mos narius.

 ŠAULYS. 
Aktyvi, energin-
ga savaitė. Jos 
dienomis imkitės 
esminių darbų, 

įgyvendinkite svarbiausias 
idėjas. Pirmadienį iš jūsų žen-
klo iškeliaujant Merkurijui, 
atsakingai tikrinkite gaunamas 
žinias, jus pasiekiančią infor-
maciją. Tai tinkamas metas 
tolesnio kelio apmąstymui, 
naujų gairių nusibrėžimui. 
Antradienį, į jūsų ženklą at-
keliavus Marsui, darbai jūsų 
rankose gali degte degti. O 
savaitės viduryje sėkmė lydė-
tų kolektyvinius sprendimus. 
Ketvirtadienį, palankių Saulės 
ritmų įtakoje, tinkamas metas 
imtis naujų sumanymų, o kai 
kam – pradėti savo veiklą. 
Penktadienį palanku spręsti 
materialius, finansinius klau-
simus. Tai tinkamas laikas da-
lykiniams susitikimams, naujų 
galimybių paieškai. Šeštadie-
nis gali būti dosnus įdomio-
mis pažintims, palankus seniai 
suplanuotų pirkinių įsigijimui. 
Atšventusieji gimtadienius, 
pajutę naujų jėgų antplūdį ir, 
kol dar Saulė vieši jūsų žen-
kle, galės namuose išspręsti 
pačius svarbiausius šeimai 
klausimus, sustiprinti tarpusa-
vio ryšius. Tam ypač tiktų šis 
sekmadienis, kurį ir skirkite 
namų jaukumo bei harmonijos 
kūrimui. Žvaigždžių palanku-
mo jums šią savaitę!

 OŽIARA-
GIS. 

Savaitė – kar-
jeros augimui, 
o kai kam – ir 

jos pokyčiams. Jos dienomis 
orientuositės į įsitvirtinimą 
darbuose, konkrečius materi-
alius siekius. Jau pirmadienį, 
Merkurijui atkeliavus į jūsų 
ženklą, metas tinkamas da-
lykiniams susitikimams, po-
žiūrių derinimui, dokumentų 
sutartims rengimui. Antradie-
nio ritmai, Marsui įžengus į 
Šaulio ženklą, ragins derinti 
pozicijas ir savo veiksmus, 
ieškoti kolektyvinių sprendi-
mų. O trečiadienį leiskite sau 
nauju žvilgsniu pažvelgti į 
situacijas, truputį atsitraukus, 
įveikus norą greitų rezultatų, 
žvelgiant objektyviai, kaip iš 
šalies. Ketvirtadienis – tin-
kamas sandoriams, palankus 
nekilnojamo turto įsigijimui. 
O penktadienis tiktų staty-
bų-remonto, namų pertvar-
kos darbams. Šeštadienis pa-
lankus apsipirkimui, būtinos 
buitinės technikos įsigijimui. 
O sekmadienį atsikvėpkite 
nuo įtampos ir reikalų, skir-
kite daugiau laiko sportui, 
aktyviai fizinei veiklai, labiau 
pasirūpinkite savo ir artimųjų 
sveikata bei giedra nuotaika.

 VANDE-
NIS. Naujų idė-
jų savaitė. Ir jų 
šiomis dienomis 
jums nestokos. 

Jau pirmadienį, Merkurijaus 
ritmų įtakoje, gali kilti įdomių 
minčių, netikėtų idėjų. Ši die-
na – tinkamas metas papildo-
mų, o kai kam ir pagrindinių 
veiklų paieškoms Antradienį, 
Marsui pereinant iš Skorpiono 
į Šaulio ženklą, kai kam gali 
paaiškėti, kad kai kurie jūsų 
partneriai pakeitė savo požiū-
rį, o kai kas – ir poziciją. Tad 
svarbu bus analizuoti faktus, 
žinias, derinti nuomones. Tre-
čiadienis jums – permainin-
gas. Šią dieną galimi netikė-
tumai. Geriau iš anksto daug 
neplanuoti, būkite lankstūs, 
diplomatiški. Ketvirtadienis 
jums suteiks progų savo idėjo-
mis sudominti kitus. Ši diena 
– naujų projektų pradžiai. O 
kai kam, dar tebeieškantiems 
savojo žmogaus, gyvenimas 
gali padovanoti netikėtą pa-
žintį. Penktadienis ypač tiktų 
projektų vystymui, sumany-
mų įgyvendinimui. Šeštadie-
nis, Mėnulio pilnaties ritmų 
įtakoje, permainingas, jautrus. 
Šią dieną būkite dėmesingi ar-
timiesiems, neskubėkite kely-
je. Diena palanki mėgstamam 
hobiui, kūrybinei saviraiškai. 
O sekmadienį kurkite akty-
vų. Šią dieną skirkite daugiau 
laiko sportui, pasivaikščioji-
mams. Su mažaisiais pažais-
kite judrius žaidimus.

 ŽUVYS.
Savaitė, palan-
ki asmeninei 
transformacijai. 
Jos dienomis 

norėsis nauju žvilgsniu pa-
žvelgti į save ir savo gy-
venimą, peržvelgti tikslus, 
permąstyti tolesnius kelius. 
Savaitės pradžioje, Merku-
rijaus ritmų įtakoje, galimos 
netikėtos žinios. Antradienį, 
Marsui iškeliavus iš Skorpi-
ono į Šaulio ženklą, stiprės 
noras greitesnių rezultatų. 
Vis tik svarbu neskubėti, visa 
kam duoti daugiau, nei įpras-
tai, laiko. Savaitės vidurys 
tiktų situacijų apmąstymui. 
Ši diena palankesnė įpras-
tiniams darbams. O naujų 
sumanymų įgyvendinimui 
jums ypač tiktų ketvirtadie-
nis. Penktadienį gyvenkite 
laisvesniu ritmu, stebėkite 
palankumo ženklus, kuria 
kryptimi jus nori nešti gyve-
nimo upė. Artėjant Mėnulio 
pilnačiai, galite būti jau-
tresni, emocingesni, stiprės 
įžvalgos bei intuicija. Šešta-
dienį skirkite tiems, kuriuos 
mylite, Mėnulio pilnatis – 
puikus metas romantiškiems 
susitikimams, draugystei ir 
meilei. O sekmadienį aplan-
kykite toliau gyvenančius gi-
minaičius, draugus, patirkite 
naujų įspūdžių, labiau pasi-
džiaukite gyvenimu.
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• Valymo įrenginiai su 
pilnu įrengimu, visais 
reikalingais sertifikatais 
ir galimybe gauti 
savivaldybės paramą 
iki 1000 Eur. Jau 
registruojame norinčius 
kitiems metams. Kaina 
1700 Eur.  
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
• Atliekame cheminį 
automobilių salonų 
valymą. Rokiškio raj.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis

PASLAUGOS

Padėjo numauti užstrigusį žiedą
2021 m. gruodžio 10 d. 23:09 val. iš Greitosios medici-

nos pagalbos gautas pranešimas, kad Panemunio g., Pandė-
lyje, reikalinga pagalba merginai nuo tinstančio piršto nu-
imti žiedą. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai panaudoję reples 
nuėmė žiedą.

Panevėžio VPK inform.

Gruodžio 16-17 dienomis Rokiškyje, 
Nepriklausomybės aikštėje prie eglutės 

vyks Kalėdinių dovanų mugė.
Maloniai kviečiame apsilankyti!

Po Jūžintų Šv. arkangelo mykolo bažnyčios skliautais 
skambėjo koncertas „Po angelo sparnu“

Sekmadienio popietė Jū-
žintų Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčioje nebuvo įprasta. 
Šv. Mišių pabaigoje kuni-
gas Jonas Bučelis išsitraukė 
gitarą ir užtraukė giesmę. 
Pasibaigus giesmei Šv. Mi-
šių dalyviai buvo kviečiami 
į lauką stebėti Angelų ra-
mybės tako pašventinimą. 
Angelai, kuriuos dabar ga-
lima pamatyti prie Jūžintų 
bažnyčios, pagaminti iš įva-
riausių medžiagų: medžio, 
molio, šieno ir kitų.

 Pasibaigus šventinimo 
ceremonijai, turėjo prasidėti 
koncertas „Po angelo spar-
nu“. Kunigas juokavo, jog 
lauke šilčiau, nei bažnyčioje 
ir siūlė koncertą perkelti į lau-
ką, tačiau vis dėlto giesmės 
persikėlė atgal į bažnyčios 
vidų, nes visgi ten geresnė 
akustika.

 Renginyje magiškomis 
giesmėmis dalinosi „Pandėlio 
balsiukai“ (vad. V. Likienė) 
bei naujai susirinkęs kolekty-
vas Jūžintų „balsiukai“ (vad. 
V. Likienė). 

Šiluma gruodį 60,8 proc. 
bangesnė nei pernai

Centralizuotai tiekiama 
šiluma Lietuvoje per metus 
brango 60,82 proc., o per mė-
nesį 15,54 proc. – gruodį ji 
kainuoja 6,69 cento už kilova-
tvalandę (be PVM). 

Valstybinė energetikos regu-
liavimo taryba (VERT) teigia, 
kad šilumos kainos pokyčius 
iš esmės lemia kuro ir superka-
mos šilumos kainos.

Pasak tarybos, į gruodžio 
šilumos kainą įskaičiuota vidu-
tinė kuro kaina spalį – biokuro 
kaina per metus didėjo 90,99  

proc., gamtinių dujų – 268,89 
proc.

Tarp penkių didžiųjų mies-
tų gruodį už šilumą mažiausiai 
moka Kauno (5,30 cento už 
kWh su PVM), o daugiausiai – 
Vilniaus gyventojai (8,74 cento 
už kWh). 

Visoje Lietuvoje už šilu-
mą mažiausiai moka Tauragės 
vartotojai, daugiausiai – „Ne-
menčinės komunalininko“ 
aptarnaujami Vilniaus rajono 
vartotojai.

BNS inform.
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Vyniotinis Puriena 4,19 Eur. Coca cola 6x330 ml. + Dovana, 
3,69 Eur.

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1998 m. Opel Astra dalimis. 
Priekinį stiklą, veidrodėlius, 
priekines spyruokles, galines 
spyruokles. Tel. 8 674 92 
644. Rokiškis
• 17,5 ratlankius ir padangas. 
Galima daryti priekabai 
ratus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis: 
VW Passat B5, VW Passat 
B3, VW Golf 3, VW Golf 4, 
VW Sharan, Opel Zafira ir 
kitų automobilių dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis

Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 1,9 l, 
96 kW, sedanas.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, 103 
kW, TDI. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Mitsubishi Galant dalimis. 
1999 m., 2,4 l, benzinas. 
Pilną variklį su dėžę.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1995 m. VW Passat 
dalimis. Priekinį bamperi, 
priekines lempas, radiatorių, 
galinį dangtį universalo, 2 
ratus R15 4 skylių.  

100 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Padangas 215/55 R16 M+S. 
4 vnt. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Ford C-Max dalimis. 2006 
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 
m., 2,2 l, 92 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• 4 vienodas žiemines 
padangas Bridgestone 
R17/235/55. Likutis 6 mm. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 605 22 
152. Rokiškis
• Ratų gaubtus R15, R16. 
Originalus komplektai. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 614 87 836. 

• Geros būklės VW Sharan 
galinį dangtį. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 
Barumm ir 195/65 R15 Fulfa 
2021 m. Abu komplektai 
nauji. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 185/55 R15, 
185/60 R15 dygliuotos. 
8 mm. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 2017 m. aukšto slėgio 
žiemines padangas Semperit 
205/65 R16. Protektorius 7 
mm. 2 vnt. Kaina 40 Eur. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis, 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Akumuliatorius. 3 vnt. 
Galima prasitestuoti vietoje. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Tentą su karkasu. Nuo Ford 
Transit platformos. Ilgis 4,20 
m, plotis 2,10 m, aukštis 1,40 
m arba išsididina iki 2,40 m 
ir užsideda papildoma tento 
juosta. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Spoilerį - vėjo atmūšėją. 
Ford Transit 2008 m. Kaina 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Mobilaus kubilo nuoma. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 622 11 800. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario 
butas 5 aukšte.  
Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Komercinių patalpų nuoma 

NUOMA

PERKA

• Superkame automobilius. 
Važiuojančius, 
nevažiuojančius, daužtus.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Perku traktorinę savivartę 
priekabą. Domina 2pts-4, 
2pts-6, 1pts-2 ir vienašė 
savivartė priekaba.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

miesto centre, Vilniaus g. 5. 
Nuo 50 kv. m iki 300 kv. m. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Ieškomas išsinuomoti  
tvarkingas 2-3 kambarių 
butas. Tel. 8 602 33 477. 
Rokiškis
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Gruodžio 14-oji, 
antradienis, 
51 savaitė.

Iki Naujųjų liko 19 dienų.
Saulė teka 8.35 val., 
leidžiasi 15.52 val. 

Dienos ilgumas 7.17 val.
Mėnulis (priešpilnis).

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Alfredas, Fortūnatas, Fredas, 

Kintvilė, Tarvainas
Rytoj:  Justas, Kristijonas, 

Kristijona, Nina, Ona, Gaudenis, 
Gaudenė

Poryt:  Albina, Vygaudas, 
Audronė, Algina, Alina, Adas

Dienos citata
Didieji protai kelia sau tikslus; 

kiti vadovaujasi troškimais. 
(Vašingtonas Irvingas)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1503 — gimė prancūzų astro-
logas ir pranašas Michel de Nos-
tre-Dam. Mirė 1566 m.

1546 — gimė danų astronomas 
Tycho Brahe. Mirė 1601 m.

1575 — Varšuvoje lenkai išrinko 
Steponą Batorą karaliumi.

1788 — sulaukęs 74 metų am-
žiaus mirė vokiečių kompozitorius 
Carl Phillip Emanuel Bach.

1799 — mirė pirmasis JAV pre-
zidentas (1789—1797) George 
Washington.

1819 — Alabama tapo 22-ąja 
JAV valstija.

1911 — poliarinio rato tyrinė-
tojas norvegas Roald Amundsen 
pirmasis.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1896 — gimė teisininkas, poli-
tikas, poetas Juozas Sakalas. Mirė 
1984 m.

1906 — gimė dailininkas Jonas 
Kuzmickas. Mirė 1985 m.

1923 — gimė Antanas Jonynas, 
poetas, prozininkas, kritikas. Mirė 
1976 m.

1942 — gimė poetas Simonas 
Norkus. Mirė 1913 m.

1963 — Radviliškyje gimė ope-
ros dainininkas, teatro artistas Vy-
tautas Juozapaitis.

1964 — gimė aktorė ir režisierė 
Eglė Eutropija Mikulionytė.

1973 — gimė krepšininkas Sau-
lius Štombergas.

Post scriptum
Kvailys visada randa dar 

kvailesnį, kuris juo žavisi. 

Bulvių užkandėlės su silke ir padažu

PADAŽUI:
• 4 šaukštai majonezo (arba žr. patarimus)
• 2 vienetai marinuotų agurkų (mažų)
• 1 vienetas rausvųjų svogūnų
• 2 šaukštai graikiško jogurto (arba grie-
tinės)
• 2 vienetai kaparėlių (konservuotų)
• 1 pundelis petražolių (arba krapų ar kitų 
žalumynų)
• 1 šaukštelis garstyčių
• 0.5 šaukštelio kario prieskonių

INGREDIENTAI:
• 4 vienetai bulvių (vidutinio dydžio)
• 100 gramų silkių filė
• šiek tiek pipirų
• šiek tiek druskos
• šiek tiek alyvuogių aliejaus

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Bulves labai gerai nuplauti. Į puodą pilti vandens, sudėti bulves ir užvirti. Virti 
apie 15 minučių iki kol bulvės bus išvirusios, bet ne per daug minkštos. Tikslus 
virimo laikas priklausys nuo bulvių dydžio.
2. Išvirusias bulves perplauti šaltu vandeniu, atvėsinti. Tuomet supjaustyti maž-
daug 1 centimetro storio griežinėliais.
3. Kepimo formą ištiesti kepimo popieriumi. Kiekvieną bulvių griežinėlį dosniai 
aptepti aliejumi iš abiejų pusių ir dėti į kepimo formą. Pabarstyti druska ir pipirais.
4. Kepti įkaitintoje iki 200 C laipsnių temperatūros orkaitėje su vėjeliu apie 10 mi-
nučių iki kol krašteliai švelniai paruduos, o viršus taps traškesnis. Tuomet ištraukti 
iš orkaitės ir atidėti atvėsti.
5. Padažui į dubenį dėti majonezą, graikišką jogurtą, garstyčias, berti kario pries-
konius.
6. Kaparėlius smulkiai supjaustyti, petražoles, agurkus, svogūną labai smulkiai su-
smulkinti ir suberti į dubenį su padažu. Permaišyti.
7. Silkę supjaustyti vieno kąsnio gabalėliais.
8. Ant bulvės griežinėlio dėti pusę šaukštelio padažo, ant jo dėti silkės gabalėlį ir 
tiekti.

• Pagamintą Rokiškyje pagal 
užsakymą vaikišką lovą - 
namelį. Du metus turime, 
bet naudota labai nedaug. 
Čiužinys Lono 80x160 cm. 
Kaina 300 Eur. T 
el. 8 605 68 654. Rokiškis
• Labai geros būklės 
maitinimo kėdutę. Pirkta iš 
naujų, naudota vieno vaiko. 
Reguliuojasi aukštis, atlošas 
atsilenkia. Apačioje yra 
tinklelis daiktams susidėti. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Iš Švedijos rogutes. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

SIŪLO DARBĄ

• Autoservisas turintis 
modernią įrangą ir visas 
kitas sąlygas darbui kviečia 
į savo komandą prisijungti 
automechaniką. Siūlome 
geras darbo sąlygas, 
socialines garantijas, laiku 
mokamą atlyginimą.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Įmonė ieško nestandartinių 
baldų projektuotojo(-
os). Siūlo: draugišką 
kolektyvą, lankstų darbo 
grafiką, atsakingą požiūrį 
į darbuotoją, patrauklų 
atlyginimą už kokybišką 
darbą. Darbo vieta Laisvės 
pr.(Netoli Kardiolita), 
Vilnius. Atlyginimas 1200–
2000 Eur. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 656 41 117. Vilnius
• Įmonėje reikalingi 
pjūklininkai ir pagalbiniai 
darbininkai darbui miške.  
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Ūkyje ieškomas gyvulių 
šėrikas. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 615 34 570. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
- pardavėjas mėsos 
parduotuvėje. Darbo 
užmokestis į rankas nuo 500-
600 Eur., priklausomai nuo 
dirbtų darbo dienų skaičiaus.  
Dėl išsamesnės informacijos 
kreiptis telefonu.  
Tel. 8 650 24 902. Rokiškis

• Sniego valymo skydą. 
Darbinis plotis 120 cm. 
3 padėčių pasukimas. 
Tvirtinimo rėmas ir grandinės 
Viking traktoriukui. Kaina 
165 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis
• Husqwarna 51, 2,3 kW. 
Uždėtas naujas cilindras ir 
stūmoklis su žiedu. Nauja 
sankaba su žvaigždute. 
Pradėsiu naują grandinę. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Geros būklės sniego 
pūstuvą Toro 521. Pakeistas 
karbiuratorius, pavaros diržai. 
Paruoštas naudojimui. Galiu 
pridėti grandines ant ratų. 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 639 90 087. Rokiškis

• Kaip naują pjūklą Jonsered 
1,4 kW. 3 bakeliai išpjauti. 
Papildomai pridėsiu dovanų 
naują grandinę. Kaina 145 
Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Labai geros būklės 
Husqwarna 350 2,3 kW. Galiu 
siusti ir paštu. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Idealios būklės mažai 
naudotą profesionalią 
Husqwarna 55 2,5 kW. Pirkta 
buvo nauja. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujas pačiūžas 41 dydžio. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Aukšto slėgio plovimo 
įrenginį Parkside 170 
Bar. Aliuminio siurblys, 
pasižymintis dideliu 
efektyvumu, patvarus 
ir atsparus korozijai su 
energiją taupančia Auto-
Start/-Stop sistema: variklio 
mechanizmas įsijungia tik 
paspaudus pistoleto rankena. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 622 34 989. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Išilginio ir skersinio pjovimas 
su 30 cm obliavimu. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

• Naują suktuvą be pakrovėjo. 
Galiu siusti paštu. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Granito trinkeles 10x10x5 
cm. 0,40 Eur/vnt.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Akmens šlifavimo ir 
pjovimo stakles. Neužbaigtos 
daryti. Stalas reguliuojasi į 
aukštį ir šonus. Dedasi ant 
bėgių. Moto reduktoriai 
reguliuojami greičiu. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Sausas klevo storlentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių ir lapuočių 
medines dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

variklis. Ką tik pakeistas 
pagrindinio diržo komplektas, 
priekinės spyruoklės, 
atraminiai guoliai, rankinio 
kaladėlės. Apynaujos 
M+S padangos. Lietuvoje 
neeksploatuotas. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Dviratį. Geriausia dovana. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Tvarkingą motorolerį 
Pegasus Corona Sport 
125 kub. cm. Lietuvoje 
neregistruotas. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Ford Galaxy. 2000 m., 1,9 l, 
110 kW, TA iki 2023 m.  
Tel. 8 686 23 294. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5. 
1999 m., 1,9 l, PD, 85 kW. 
Visa informacija telefonu 
+370 682 19195. Kaina 
1150 Eur. Tel. 8 626 98 422. 
Rokiškis
• Nissan Terrano. 2,7 l, TDI, 
TA nėra. Prietaisų skydelio 
gedimas. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Mercedes Benz. 2007 m., 
ML 320, TA iki 2023. Kaina 
5800 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S80. 2,5 l, 
103 kW, TA iki 2023-06-10. 
Visa informacija telefonu. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 656 55 112. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Televizorių Samsung 19 
colių. Tel. 8 676 02 458. 
Rokiškis
•  Televizorių Sony. 80 cm 
įstrižainė. Rodo gerai . Kaina 
65 Eur. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sony DVD grotuvą. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii 
-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Lenkišką purkštuvą 2014 
m., 12 m 600 l-450 Eur. 
Savadarbį prikabinamą 
kultivatorių 3 m-290 Eur. 
Vienos vagos prikabinamą 
bulvių kasamąją (sudilęs 
transporteris)-190 Eur. 
Savadarbį plūgą 3 k.-180 
Eur. Savadarbį pakabinamą 
kultivatorių 1,8 m-90 Eur. 
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22 
cm, 20 cm, 13 cm diametro. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ekonomkišką MAN.  4,6 
l, 114 kW, TA iki 2022-11, 
tahografas 2 m. Bendra masė 
7500 kg, gale liftas. Kelia 
1 t. Nauji akumuliatoriai. 
2 kaladėlės su garantija 1 
m. Padangos geros. 6 m. 
Arba keičiu į autobusiuką ar 
automobilį. Kaina 3800 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Tvarkingą VW Golf. 1997 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, TA iki 
2022-04-27. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 614 35 329. Rokiškis
• Kompaktišką ir ekonomišką 
Peugeot 207SW. Universalas. 
Paprastasis 1,4 l, benzininis 
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 14 d. Naktį 0

Dieną 1
V, 
3-8 m/s

Gruodžio 15 d. Naktį 0
Dieną 3

PV,
3-8 m/s

Gruodžio 16 d. Naktį 2
Dieną 4

V,
4-9 m/s

Orų prognozė gruodžio 14-16 d.

PRO MEMORIA
Kaimiškoji seniūnija
PALMIRA SAULIENĖ  1928-12-07 – 2021-12-02

• Geros būklės komodą. 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 672 36 083. Rokiškis
• Pagal individualų užsakymą 
pagamintą spintą. Kaina 
185 Eur. Tel. 8 672 36 083. 
Rokiškis
• Persirengimo spinteles su 
batų dėže. 3 vnt. 30Eur/vnt. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Naudotą televizoriaus 
staliuką. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Naują šviestuvą. Tinka 
kabinti ant lubų, tvirtinti prie 
sienos. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Medinius lauko baldus, stalą 
ir suolus. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Drabužių parduotuvės 
įrangą. Baldai mediniai. Visa 
informacija ir kaina telefonu. 
Tel. 8 682 22 806. Rokiškis
• Biuro kėdę moksleiviui. 
Be porankių. Reguliuojamas 
aukštis. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės sofą - lovą 190 
cm. Pandėlio sen. Galimas 
atvežimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą su 
dėže patalynei. Kaina 198 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Geros būklės trijų durų 
spintą. Kaina 195 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Du geros būklės čiužinius 
Dormeo 80x190. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Gerą nedaug naudotą tvirtą 
metalinę viengulę lovą. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis

BALDAI

• Beveik naują keletą kartu 
naudotą džiovyklę G21 
Mistral. Puikiai, tolygiai 
ir paprastai išdžiovins 
vaisius, daržoves, žoleles, 
grybus ir mėsą. Nebūtina 
judinti plokštelių ar sukti 
ingredientų. Jums net nereikia 
jaudintis dėl džiovyklės 
priežiūros. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• Šaldytuvą Zanussi. 
Tel. 8 458 52 617. Rokiškis
• Tvarkingą puikiai veikiantį 
dulkių siurblį robotą Philips. 
Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Elektrinius radiatorius. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Pilnai veikiantį dulkių 

BUITINĖ TECHNIKA

siurblį - robotą Xiaomi S5 
Max. Yra plovimo funkcija. 
Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 686 13 345. Rokiškis
• Viryklę Gorenje. 
Tel. 8 682 25 520. Rokiškis

• Dovanoju gultuką. Tel. 8 
654 34 282. Rokiškis
• Dovanoju maniežinę lovytę. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Dovanoju seną virtuvės 
komplektą iš Latvijos baldų. 
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Dovanoju kalytę. Augs 
nedidelė. Pridedu ir motinos 
nuotrauką. Tel. 8 654 34 282. 
Rokiškis
• Dovanojami trys mieli 
2,5 mėn. šuniukai. Vienas 
patinėlis ir dvi patelės. 
Suduoti visi reikiami 
preparatai nuo parazitų. Ėda 
įvairų maistą, įpratę būti 
lauke. Bus mažiukai. Mama 
labai sargi ir nedidelio ūgio. 
Tel. 8 623 14 881. Rokiškis
• Atiduodame katiną apie 
4 mėn. Tel. 8 688 16 223. 
Rokiškis
• Dovanojame 3 mėn. 
kačiuką. Baltas su juodu 
kailiukas. Tel. 8 622 75 014. 
Rokiškis
• Dovanoju ištiesiamą fotelį 
paaugliui. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis

DOVANOJA

kailiuku. Ilgis maždaug iki 
kelių. Tinka prie kelnių ir prie 
sijono. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 41 365. Rokiškis
• Mergaitei raudoną šiltą 
striukę 104 cm. Rožinę šiltą 
striukę 92-98 cm. Šiltus batus 
Demar 22-23 cm. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Mažai nešiotus vyriškus 
kailinius iš natūralaus 
avikailio. 50-IV dydis. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• Natūralaus lapės kailio 
apykaklę. Juodos spalvos, 80 
cm. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 675 17 644. Rokiškis
• Vieną kartą nešiotus 
žieminius batus. Labai šilti ir 
patogus. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis
• Suknelę ir švarkelį šventinei 
progai. Suknelė trumpomis 
rankovėmis, ilgis iki kelių. 
Švarkelis neilgas, 3/4 
rankovėmis. Tinka nešioti 
visais metų laikais. Viršutinės 
dalies dydis 38, per klubus 
40. Persiko spalvos, labai 
tinka tamsiaplaukėms. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 615 41 365. 
Rokiškis
• Juodą žieminę striukę - 
paltuką moteriai, paauglei 
ar mergaitei. 38 dydžio, 
liemenuota, dailiai prigludusi. 
Yra diržas, kapišonas su 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-G722. CD-R, 
CD-RV, MP3, WMA, USB, 
4xS50 W, ekvalaizeris, 
iPod prijungimas, spalvotas 
displejus, RDS, MOS-FET, 
linijiniai išėjimai. Žemųjų 
dažnių garsiakalbio valdymas. 
Nuimamas skydelis. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• CD grotuvą JVS KD-
LH911. AUX, CD, MP3. 
Subwoofer valdymas, 
ekvalaizeris, kortelių 
skaitytuvas, linijiniai išėjimai. 
Spalvotas ekranas. Grafi ka. 
4x50 W. RDS. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Dideles geros būklės 
kolonėles Dali 170 ir 
Kenwood stiprintuvą. Skamba 
gražiai. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• CD grotuvą Blaupunkt. CD, 
MP3, WMA. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• CD grotuvą Dalco CD-
7613. USB, SD, CD, MP3, 
Bluetooth, 4x60 W. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina - 207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Natūraliais pašarais 
užaugintus paršelius. 
Tel. 8 683 08 310. Rokiškis
• Kalifornijos triušius. Yra 
patelių ir patinų kergimui. 
Ir jų skerdieną. Užauginti 
ekologiškai. 

Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su priedais. 
Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 vyrukai ieško bet 
kokio darbo. Galim dirbti 
pagalbinius ir vienadienius 
darbus. Tel. 8 621 07 691. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
įvairius darbus. Esu dirbantis, 
bet noriu papildomai 
užsidirbti. Dirbu tik 
antradieniais ir šeštadieniais. 
Tel. 8 668 88 568. Rokiškis
• Ieškau darbo nuo 8 val. 
iki 17 val. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų ar 
vaiką. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Mergina 19 
m., be darbo patirties. 
Tel. 8 672 01 325. Rokiškis
• 44 m. vyras ieško darbo. 
Galiu skaldyti malkas ir dirbti 
kitokius darbus. 
Tel. 8 645 79 543. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Esu vyras jaunas tėtis 
ieškantis darbo. Turiu patirties 
servize, lentpjūvėje, taip pat 
dirbęs sandėlio darbuotojų. 
Ieškau kažko tokio, nes 
lengvai moku dirbti tokiuose 
darbuose, tik lentpjūvėje 
nebesiūlyti. Pažinčių 
neieškau, turiu žmoną. 
Tel. 8 683 96 592. Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu 
pilnametė. Turiu patirties 
turguje prekiaujant ir vaikų 
priežiūroje. Intymaus darbo 
nesiūlykite. Esu ne iš pačio 
Rokiškio, tad geriausia su 
vežiojimu arba slenkančiu 
grafi ku. Darbas gali būti 
ir neilgalaikis. Lauksiu 
skambučių. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Vairuotojas ieško darbo 
LT-EU. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių, vorų. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Dūmo rūkyklas. Nuo 129 iki 
239 Eur. Pilnas komplektas. 
Nemokamas pristatymas. 
Tel. 8 686 18 158. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazius elektros 
automatus: AE tipo 63 A - 1 
vnt., 25 A - 2 vnt. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

KITA

• Nebrangiai malkas. 
Tel. 8 698 80 391. Rokiškis
• Mažas pašarines bulves, 
kviečius. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naują medinį gaubtą 
šuliniui. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują medinį lauko tualetą. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Storus ąžuolo rąstus. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Geros kokybės šieno 
rulonus. Laikomi po stogu. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 683 08 
310. Kupiškis
• Dujų balioną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Jonava

• Gitarą. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• 4 kambarių butą. Visa 
informacija telefonu. 
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Garažą Pagojoje. 
Tel. 8 646 47 339. Rokiškis
• Garažą prie Norfos. 4 
korpusas, prie kelio. 
Tel. 8 646 47 339. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Puodžialaukės g., Pandėlys. 
Gera vieta. Yra vandentiekis. 
Reikalingas remontas. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės 
g. 3. Kambariai nepereinami. 
Bendras plotas 64,14 kv. m. 
Aukštas 5. Namas blokinis. 
Tel. 8 611 21 831. Rokiškis
• Namą už buto kainą. Visai 
šalia Rokiškio nedidelį 52 kv. 
m. Pirmame aukšte atliktas 
remontas. 22 a sklypas. 
Yra terasa, šuns voljeras,  
tvenkinys, atskira katilinė, 
valymo įrengimai, šildomos 
grindys. Teritorija aptverta. 
Kaina 52000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Mūrinį namą Skemų kaime. 
Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 601 74 631. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, pirtis, 
medinis garažą. Yra trifazis, 
28 a žemės. Kraštinis namas, 
geras privažiavimas. Galima 
eiti ir gyventi. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Skubiai 1 kambario butą 
Rokiškyje. 36,6 kv. m. Didelė 
virtuvė 9,3 kv. m, plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas. 
Pirmas aukštas. Kaina 19500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Jaunystės g. 
1978 m. statytame name 
gero išplanavimo pilnai 
suremontuotą 3 kambarių 
butą, esantį trečiame aukšte. 
Bendras plotas 67 kv. m. 
Langai orientuoti į tris puses, 
nėra pereinamų kambarių. 
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• 19,82 a namų valdos 
sklypą su namo projektu 
Radutės g. 18, Rokiškis. 
Sklypo paskirtis: namų 
valda. Elektra, kanalizacija, 
vanduo - šalia sklypo. 
Sklypas sutvarkytas, lygus. 
Geras privažiavimas. Kaina 
23000 Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Sodybą - vienkiemį 
Rokiškio raj. Iki miesto 27 
km. Kaina 19900 Eur. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Mobilaus kubilo nuoma. 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 622 11 800. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario 
butas 5 aukšte. 
Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Komercinių patalpų nuoma 
miesto centre, Vilniaus g. 5. 
Nuo 50 kv. m iki 300 kv. m. 
Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Ieškomas išsinuomoti  
tvarkingas 2-3 kambarių 
butas. Tel. 8 602 33 477. 
Rokiškis

NUOMA

• Gal kas gali padovanoti 
nebenaudojamą benzininį 
sniego valytuvą. 
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Kelyje Rokiškis - Pandėlys 
pamestas sniego valytuvo 
atraminis ratelis. Labai 
ieškau, kas radote praneškite 
atsilyginsiu. 
Tel. 8 610 10 435. Rokiškis
• Prie Rokiškio ežero rasti 
raktai. Tel. 8 615 55 898. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA
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ANEKDOTAI

Blondinė sekretorė 
skundžiasi kompiuterių 
meistrui:

- Aš įvedu slaptažodį, 
bet kompiuteris manęs 
nesupranta!

- O kokį slaptažodį 
renkate?

- Penkias žvaigždutes.
***
Blondinė sekretorė 

skundžiasi kompiuterių 
meistrui:

- Aš įvedu slaptažodį, 
bet kompiuteris manęs 
nesupranta!

- O kokį slaptažodį 
renkate?

- Penkias žvaigždutes.
***
- Kodėl metei savo 

vyrą?

- Atsimeni, kaip jis 
pasakojo, kad lovoje jis kaip 
karališkasis erelis?

- Tai puiku.
- Tikrai? Ar žinai, kad šie 

paukščiai meile užsiima tik 
kas trejus metus!

***
- Panele, ar jus jau 

pakvietė kitam šokiui?
- Oi, ne, dar ne! Aš laisva.
- Tada palaikykite mano 

alaus bokalą...
***
Įeina naujasis rusas į barą 

ir tiesiai nuo slenksčio rėkia:
- Na, kur čia pas jus 

tualetas?!
Visi net išsižiojo iš 

netikėtumo, neteko žado, 
niekas negali nieko pasakyti. 
O tas vis nesiliauja:

- Klausiu, kur tulikas?!
Tuomet padavėjas jam 

atsako:
- Eikite koridoriumi, 

ten bus durys su užrašu 
„Gentlemen“. Bet jūs 
nekreipkite dėmesio, vis vien 
eikite!

***
- Brangusis, tavo baltiniai 

dabar visiškai balti.
- Žinai, brangioji, man 

jie labiau patiko, kai buvo 
languoti...

***
Eina ežiukas mišku ir 

kartoja sau:
- Aš stiprus, aš stiprus, aš 

labai stiprus.
Ateina iš priekio meška, 

pasižiūrėjo į ežiuką ir, kad 
spirs - tas ir nuskrido.

Atsistojo ežiukas, nusivalė 
dulkes ir tarė sau:

- Tačiau labai lengvas...
***
Atvažiuoja ežys su 

naujausiu BMW, o vilkas ir 
sako:

– Iš kur gavai,gal pavogei?
Ežiukas pagalvojo ir 

atrėžė:
– Nereikia gert, vilke.
Kitą dieną atskrenda vilkas 

su reaktyviniu lėktuvu. Ežys 
apstulbęs sako:

– Iš kur gavai?
Vilkas atsako:
– Butelius pridaviau.
***
- Kas yra dvilypis 

jausmas?
- Kai jūsų uošvienė lekia į 

bedugnę su jūsų automobiliu.
***
Po Ryčio Cicino koncerto 

viena gerbėja klausia:
- Nežinote, kodėl Rytis 

šiandien toks piktas, juk jam 
po koncerto atnešė net 10 
gėlių puokščių.

- Būtent dėl to, nes 
užmokėjo jis už 15.

***
Dvi sraigės kalbasi:
- Žinai, vakar radau vieną 

tokį sodą. Ten tiek kopūstų...
- A, žinau tą sodą. Bet ten 

labai piktas sarginis šuo, tu 
nebijai?

- O ko bijoti? Tas šuo toks 
lėtas, kad kol pradės mus 
vytis, mūsų ten nei kvapo 
neliks.

***
Armėnų radijo klausia:
- Koks vyras yra idealus?
Armėnų radijas atsako:

- Tas, kuris apsidraudžia 
savo gyvybę 3 milijonams 
dolerių ir miršta pirmąją 
vestuvių dieną.

***
Blondinė, pusdienį 

važinėjusi po parduotuves, 
grįžta namo labai įsiaudrinusi 
ir pasakoja vyrui:

– Įsivaizduoji, brangusis, 
šiandien gatvėje sutikau 
Ramunę, su kuria nesimatėme 
visą amžinybę.

– Ir kaip ji gyvena? – gana 
abejingai palaiko pokalbį 
vyras.

– Ji gyvena gerai, bet štai 
abi mašinas teks atiduoti į 
metalo laužą.

***
Vyrukas, tarnaujantis 

armijoje, gauna laišką iš 
mylimos merginos: „...noriu 
išsiskirti... grąžink man mano 
nuotrauką...“. Kareivėlis 
susinervina, pereina per 
visus savo tarnybos draugus, 
surenka visų merginų 
nuotraukas, ir išsiunčia 
buvusiai draugei, rašydamas: 
„Atleisk, neatsimenu, kuri iš 
šių nuotraukų tavo. Saviškę 
pasilik, o likusias prašau 
grąžinti“.

***
Žodžiu, geria alkoholikai. 

Geria, geria tik staiga šalia jų 
skraidanti lėkštė nusileido ir 
ufonautas išlipo. Jis prieina 
prie chronių ir sako:

-Aš - Tarantulas!
Na, vienas alkoholikas 

atsisuko, pasižiūrėjo ir sako 
kitam:

-Ipilk Tarantului.
Po kiek laiko vėl ufonautas 

sako:
-Aš - Tarantulas!!
Na, chronius vėl savo 

draugui sako:
- Ipilk Tarantului.
Vėl po kiek laiko 

ufonautas sako:
-Aš - Tarantulas. Aš gi iš 

kitos planetos atskridau !!!!
Chronius pasižiūri į 

draugą ir sako:
-Daugiau Tarantului 

nebepilk...
***
- Saulele?
- Ką, katinėli?
- Zuikute, padaryk 

pusryčius?
- Gerai, meškiuk.
- Ačiū, zylute.
- Nėr už ką, ožiuk.
- Myliu tave, pelyte.
- Aš tave irgi, kiškuti.
- Pala... Prisipažink, 

tu irgi neatsimeni, kuo aš 
vardu?

***
Vyrukas ateina pas dantų 

gydytoją:
- Daktare, man 

kažkodėl vis atrodo, kad 
esu drugelis... Gal galite 
padėti?

- Tai jums tokiu atveju 
ne pas mane reikia. Eikite 
pas psichiatrą.

- Ne, aš jaučiu, kad man 
reikia pas jus.

- Kodėl?
- Pas jus šviesa dega.
***
Petriukas sako:
- Na, tėveliai, 

pasiaiškinkit, aš gimiau 
žiemą, o žiemą nei kopūstai 
auga, nei gandrai skraido.

• Originalius veikiančius 
nesubraižytus Fifa 2019 ir 
AssasinCreed Unity PS4.  
Be dėžučių. Lengvai galima 
perparduoti už 20 Eur. 
Tik Rokiškyje, nesiunčiu. 
Prie Senukų susitiksime ir 
paduosiu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 613 78 364. Rokiškis
• Be defektų planšetinį 
kompiuterį Lenovo 2018. 
Komplekte originalus 
kroviklis. Kaina 40 Eur. 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Monitorių Acer 19 colių. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Labai geros būklės 
Samsung Galaxy Tab 4. 
Dedasi SIM ir SD kortelės. 
Originalus dėklas dovanų. 
Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Mažai naudotą veikiantį 
Lenovo TB-7104F. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 672 97 055. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį Samsung Galaxy 
Tab 10.1 GT-P7510. Pilna 
komplektacija. 10,1 colių 
ekranas. Spalva balta. 
Dokumentai, dėžutė, 
pakrovėjas, ausines. Pirktas 
Aviteloje. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Žaidimą Minecraft. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis

• 1,5 m. naudotą be defektų 
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 
black. Su apsaugine plėvele, 
būklė 9/10. Dar yra garantija. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 628 61 098. Rokiškis
• Geros būklės telefoną 
Samsung Galaxy S6 Edge. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 694 01 
027. Rokiškis
• iphone 12 Pro 128 GB. 
Naudotas nepilnus metus. 
Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 695 77 933. Rokiškis
• Idealios būklės kaip 
naują Samsung Galaxy 
J5. Pilna komplektacija, 
dėžutė, pakrovėjas, naujos 
nenaudotos ausinės. 
Užklijuota plėvelė ant ekrano. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
iš salono Lietuvoje. Kaina 60 
Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy S8 64 GB. Juodos 
spalvos. Dokumentai. 
Dėkliukai. Pakrovėjas. Pirktas 
Lietuvoje iš salono. Kaina 

Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S, 16 GB. Spalva auksinė. 
Pakrovėjas. Domina keitimas. 
Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 8, 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 5S 16 GB Space Grey. 
Dėžutė, pakrovėjas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S 16 GB Gold. Nauja 
baterija, likutis 100 proc. Ant 
ekrano apsauginis stikliukas. 
Peršviečiamas silikoninis 
dėkliukas. Pakrovėjas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung A10 
2019. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Geros būklės iPhone XS. 
Auksinės spalvos, turintis 
netgi 256 GB vietos. Puikiai 
veikia visos funkcijos, jokių 
skilimų neturi, niekas nebuvo 
keista. Baterijos likutis 83 %. 
Pridedamas originalus Apple 
pakrovėjas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy A10. Nedužęs. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

Rose Gold. Pakrovėjas, 
ausinės, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S, 16 GB. Spalva sidabrinė. 
Pakrovėjas, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 50 
Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
5S, 16 GB. Spalva auksinė. 
Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
7, 32 GB. Spalva auksinė. 
Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 
X, 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, pakrovėjas, ausinės, 
dėkliukas. Siunčiu. Domina 
keitimas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 7, 32 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. 

140 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Apple 
iPhone 8 Plus 64 GB. Pilna 
komplektacija. Puikiai 
veikiantis. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy S8, 64 GB. Pilna 
komplektacija. Dokumentai. 
Pirktas naujas Lietuvoje. 
Domina keitimas. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės iPhone 
7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
Huawei P2O 64 GB. Pirktas 
naujas iš salono. Dėžutė, 
dokumentai, pakrovėjas, 
ausinės. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7, 32 GB. Juodos 
spalvos. Domina keitimas. 
Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 7, 256 GB. Spalva 

MOBILIEJI TELEFONAI


