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Smurtavo daugiabučio kieme
2022 m. sausio 14 d. apie 23.30 val. daugiabučio kie-

me, Rokiškyje, Vilniaus g., vyras (gim. 1999 m.) smurta-
vo prieš vyrą (gim. 1982 m.).

Panevėžio VPK inform.

Velykalnio parke baigti kasimo darbai

Besikuriančiame Vely-
kalnio parke baigti žemės 
kasimo darbai. Iškastas 1 
ha vandens telkinys. Vely-
kalnio bendruomenės pir-
mininkas Stasys Mekšė-
nas džiaugėsi, kad darbai 
buvo atlikti itin koky-
biškai, kiekvieną iškilusį 
klausimą derinant su ben-
druomene. S. Mekšėno 

teigimu, darbus atlikusi 
uždaroji akcinė bendro-
vė Mefaci labai rimtai ir 
profesionaliai žiūrėjo į 
užduotį, todėl Velykalnio 
bendruomenės nariai ti-
kisi, kad ta pati bendrovė 
galėtų tęsti pradėtus dar-
bus toliau. Tiesa, tam vėl 
bus skelbiamas konkur-
sas.

Pavasarį tikimasi tęsti 
darbus ir išlyginti žemes, 
suformuojant reljefą būsi-
mam amfiteatrui. Parkas bus 
išdėstytas 5 ha plote iš kurių 
1 ha jau užima naujas van-
dens telkinys. Gretimame 1 
ha sklype planuojami statyti 
bendruomenės namai.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Įsibrovė į ūkinį pastatą
2022 m. sausio 15 d. apie 9.30 val. pastebėta, kad įsi-

brauta į ūkinį pastatą Rokiškio r., dingo žoliapjovė ir mo-
pedas. Nuostolis – 60 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Informacija apie COVID-19 situaciją rajone
Praėjusią savaitę mūsų 

rajone patvirtinti 73 nau-
ji covid-19 atvejai (sausio 
10 d. - trylika, sausio 11 
d. - penkiolika, sausio 12 
d. - trylika, sausio 13 d. - 
septyniolika, sausio 14 d. 
- keturiolika, sausio 15-16 
dienomis - vienas naujas 
atvejis), rodo statistikos 
departameto skelbiami 
duomenys.

 
Šiuo metu rajone serga 

133 asmenys.
Viso nuo epidemijos 

pradžios rajone fiksuota 4 
542 susirgimo atvejai, pa-
sveiko 4 177 rajono gyven-
tojai.

Viso nuo epidemijos 
pradžios mūsų rajone nuo 
covid-19 mirė 105 žmonės.      

Naujų atvejų skaičius ra-
jone - 100 tūkst. gyventojų 
dabar yra 657,8. Rokiškio 
rajonas patenka į dešimtu-
ką (6-a vieta) savivaldybių, 
kuriose sergamumas yra 
mažiausias. 

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Ambicingas naujų namų kvartalas 
Rokiškyje įgauna pagreitį

Seniai svajojote apie 
nuosavą namą jaukiame 
kvartale? Rytinę kavą 
terasoje ar ilgus vasaros 
vakarus, klausantis žiogų 
svirpimo? O, galbūt, basų 
kojų ryto rasos žolėj, vai-
kų žaidimų kieme ir rožių 
sodo?

 
Rokiškio rajono savival-

dybės administracija gal-
voja apie tai, kas geriausia 
Jums – naujakuriams, todėl 
intensyvina darbus, kad dar 
šiais metais, nesant papil-
domų kliūčių ar trikdžių, 
galėtų aukciono būdu par-
duoti dalį sklypų, kad sva-
jonės virstų tvirtais ir lai-
mingais namais!

 
Kas šiemet mūsų laukia?
 • Paskutinis akcentas – 

statybos leidimo gavimas, 
kad būtų galima pradėti to-

limesnius darbus
• Šiemet bus įvestos ko-

munikacijos: vandens ir 
nuotekų tinklai, įrengtos 
elektros ir lietaus nuotekų 
sistemos

• Atlikus išvardintus dar-
bus, pradėti gatvės asfalta-
vimo darbai

• Dėsime visas pastan-
gas, kad dalis sklypų aukci-
ono būdu bus parduodama, 
tad sekite informaciją! 

„Šis projektas, kai nau-
jakuriai galės tapti sklypų 
su jau įvestomis komu-

nikacijomis ir asfaltuota 
gatve šeimininkais, bene 
pirmasis ir vienintelis toks 
Lietuvoje. Naujo kvartalo 
reljefas idealiai tinkamas 
naujų namų statybai, todėl 
jau visai netrukus tai ga-
lės tapti kiekvieno iš Jūsų 
svajonių namo vieta!”, - po 
projekto aptarimo sakė Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Valeri-
jus Rancevas.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

2022 m. sausio 14 d. 
09:11 val. gautas pra-
nešimas, kad Bajorų k., 
Kriaunų sen., ant važiuo-
jamosios kelio dalies nu-
virtęs medis.

2022 m. sausio 14 d. 
09:46 val. gautas praneši-
mas, kad Duokiškio mstl., 
Kamajų sen., nuvirtę me-
džiai.

2022 m. sausio 14 
d.11:28 val. gautas pra-
nešimas, kad Trumponių 
k., Kamajų sen., ant va-
žiuojamosios kelio dalies 
nuvirtę medžiai.

2022 m. sausio 14 d. 
12:26 val. gautas prane-
šimas, kad Maumedžių 
g., Rokiškio m., reikalin-
ga pagalba patekti į butą, 

viduje yra senyvo amžiaus 
moteris. Atvykę ugniagesiai 
gelbėtojai, ištraukiamų ko-
pėčių pagalba per langą pa-
teko į vidų ir atidarė duris.

2022 m. sausio 14 d. 
17:44 val. gautas praneši-
mas, kad Pievų g., Žiobiš-
kio k., Rokiškio k. sen., ant 
važiuojamosios kelio dalies 
nuvirtęs medis.

2022 m. sausio 14 d. 
18:57 val. gautas praneši-
mas, kad Čeičių g., Aleknų 
k., Juodupės sen.,  prane-
šėjas su savo automobiliu 
Audi A6 užvažiavo ant nu-
kritusio medžio, išbėgo te-
palai. Žmonės nenukentėjo. 
Kelias visiškai užtvertas. 
Atvykę ugniagesiai gelbė-
tojai, panaudojo grandininį 

pjūklą ir 4 kg sorbento, 
medis buvo pašalintas ir 
nuvalyta kelio danga.

2022 m. sausio 15 
d.17:19 val. gautas pra-
nešimas, kad Liepų g. 
, Jūžintų mstl., Jūžintų 
sen., įstrigęs katinas me-
dyje. Atvykę ugniagesiai 
gelbėtojai, ištraukiamų 
kopėčių pagalba katinas 
iškeltas ir perduotas šei-
mininkams.

2022 m. sausio 15 d. 
16:46 val. gautas prane-
šimas, kad Ežero g., Jū-
žintų mstl., Jūžintų sen., 
dega dūmtraukyje suo-
džiai.

Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo 
departamento inform.

Savaitgalio gaisrai ir nelaimės: 
nuo virstančių medžių 
iki medyje įstrigusio katino

Rokiškio dvaro parke - netektis: 
stiprus vėjas išvertė inkilėliais 
nukabinėtą ąžuolą

Rokiškio dvaro parke 
- netektis: stiprus vėjas 
išvertė inkilėliais nuka-
binėtą ąžuolą.

Nors ir senas, tačiau 
daugybę metų dvaro parko 
lankytojų akis džiuginęs, 
margaspalviais inkilėliais 
nukabintas ąžuolas, neat-
laikė savaitgalį siautėjusio 
stipraus vėjo.

Kartu su šiuo ąžuolu 
savaitgalį Rokiškio dvaro 
parkas neteko dar apie 10 
medžių.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.
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Įstrigę 1991-uosiuose: kovos baigėsi, mielieji. O dirbti neišeina...
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Sausio 13-oji paliko 

dvejopus jausmus. Kar-
tėlį ir svetimos gėdos 
jausmą: ir už tuos, ku-
rie švilpė, ir už tuos, ku-
riems švilpė. Dar didesnė 
gėda už reakcijas į tą įvy-
kį: užuot gydę pratrū-
kusį visuomenės pūlinį, 
piktinamės, kad pūliai 
neestetiški, pratrūko ne 
laiku ir ne vietoje. Gydy-
ti žaizdas reikia, ponai, o 
ne epitetais svaidytis...

Kalbant apie tai, kas 
įvyko Sausio 13-ąją, pir-
miausia reikia išjungti 
emocijas. Jos politikoje, 
kaip ir bet kuriame kitame 
svarbiame reikale, yra pats 
blogiausias patarėjas. Ta-
čiau be emocijų, pasirodo, 
ir neturime kuo daugiau 
pasikliauti. Nes jei per pra-
ėjusius metus valdantieji 
nors trumpam būtų įjungę 
savo smegenines, mes to-
kioje situacijoje nebūtume 
atsidūrę.

Taigi, pirmiausias klau-
simas, kodėl protestui 
buvo pasirinkta ta diena 
ir ta vieta? Todėl, kad pa-
galiau imtumėt girdėti, 
valdantieji mulkiai. Nes 
iki tol užsikasusiems savo 
burbuluose, apsuptiems 
savo pataikūnų klikos, ma-
žiau aiškūs signalai ausų, 
o jau tuo labiau smege-
nų, nepasiekdavo. Padarė, 
kad pasiektų. Nes tik taip 
pagaliau išgirdote. Skau-
džiai, bet išgirdote. Ar ši-
tai be protestų buvo sunku 
suvokti? Kiekvienam nors 
kiek protaujančiam žmo-
gui, matant, kokios yra vi-
suomenės nuotaikos, buvo 
aišku, kad vienaip ar kitaip 
jos kažkuo išsilies. Nes 
pūlinys susitvenkęs. Arba 
jis randa kelią laukan, arba 
prasideda viso organizmo 
užkrėtimas su neišvengia-

ma letaline pabaiga. Todėl 
nė viena protinga vyriau-
sybė tokių pūlinių neorga-
nizuoja. Ji juos gydo. 

Ar buvo galima ne-
duoti leidimo protesto 
mitingams? Negalima. 
Demokratinė valstybė yra 
demokratinė tada ir tik 
tada, kai veikia demokra-
tijos instrumentai. Žodžio 
ir susirinkimų laisvė – pri-
gimtinė žmogaus teisė. Jei 
susirinkimai yra neleidžia-
mi, šalyje demokratijos 
nėra. Viskas. Ir jokia data 
(ar tinkama, ar netinkama) 
čia negroja. Susirinkimų 
laisvės turi būti paisoma 
365 dienas per metus. Taš-
kas.

Ar protesto forma buvo 
derama? Aišku, kad ne. 
Dėl dviejų priežasčių: ir 
dėl moralinės, ir dėl strate-
ginės. Sausio 13-oji yra to-
kia diena, kai ir valdžia, ir 
protestuotojai turi suprasti 
esminį momentą – NE JŪS 
ČIA SVARBIAUSI. Ne dėl 
jūsų, kad ir kuriose tvore-
lių pusėse stovėtumėt, yra 
degami laužai, yra aukoja-
mos šv. Mišios, ir ant kapų 
dedamos gėlės. Ne jūsų 
garbei ir atminčiai mes se-
gamės mėlyną neužmirš-
tuolės žiedą (ir segsimės, 
ir tai, kad ant jo bandote 
rautis, dar kartą parodo, 
jog strateginio mąstymo 
nėra nuo žodžio suvis), ne 
jums degame žvakes lan-
guose. Tam, kam mes tai 
darome, yra aukščiau ir 
švenčiau už visas valdžias 
ir visus mitingus. 

Atminkite, kad jūs visi 
praeisite. „Taip praėjo 
Neronas, kaip praeina vie-
sulas, audra, gaisras arba 
maras. O Petro bazilika 
nuo Vatikano kalvos ligi 
šiol viešpatauja mieste ir 
pasaulyje“ (H. Senkevi-
čius, Quo vadis). Amžiams 

mūsų atmintyje, širdyse 
liks Sausio 13-osios au-
kos ir Katalikų bažnyčios 
kronikos didvyriai. Jie 
aukščiau už nuoskaudas, 
už asmenines ambicijas, 
už klaidas ir kvailumą. 
Aukščiau visų nesantaikų, 
visų barnių ir visų pykčių 
yra mūsų valstybė, mūsų 
laisvė. Visa kita šalia jų 
– menka ir kvaila, niekin-
ga ir žema. Kaip žema ir 
niekinga švilpti žmogui, 
kuris gūdžiu sovietmečiu, 
rizikuodamas savo laisve 
ir gyvybe plačiajam pa-
sauliui liudijo ir skleidė 
tiesą apie Sovietų sąjun-
gos nusikaltimus. Ir tų 
žmonių – kardinolo Sigi-
to Tamkevičiaus, vysku-
po Jono Borutos, seserų 
vienuolių ir kitų Lietuvos 
katalikų bažnyčios kroni-
kos leidėjų vardais gatvės 
nevadinamos. Vadinamos 
kolaborantų, parsidavusių 
už ilgesnį rublį, už majo-
nezą ir žirnelius, vardais: 
Petro Cvirkos, Salomėjos 
Nėries. Nors jie už Lietu-
vos ribų niekam nežinomi 
ir neįdomūs. O Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronika 
visame pasaulyje žinomas 
neginkluotojo pasiprieši-
nimo pavyzdys. Bet mes 
dar ginčijamės, ar nukelti 
Cvirkos paminklus, o apie 
gatvių pervadinimą net 
kalba neina. Niekas dėl to 
nešvilpia. O sesers Berna-
detos kalbą nušvilpti, pa-
sirodo, galima. Gėda. Tai 
moralinė reikalo pusė.

Dar yra ir strateginė: 
mielieji, jei jūs norite, kad 
visuomenė jus palaikytų, 
turite labai rimtai rinktis 
vietą, laiką ir priemones 
protestui reikšti. Elgesys 
Sausio 13-ąją jums šali-
ninkų nepritraukia. Tai, ką 
padarėte, atstumia. Jūsų 
reikalavimai gali būti šim-

tu procentų teisingi, nuos-
kaudos šimtu procentų pa-
grįstos, tačiau čia ne vieta 
ir ne laikas jas reikšti. Ta 
forma, kuri buvo pasirink-
ta, rodo, kad ir jūsų pusėje 
nėra ne tik strategų, bet ir 
taktikų, kurie galėtų pro-
gnozuoti nors vienu žings-
niu į priekį. 

Jei norime išspręsti pro-
blemas, jas reikia spręsti. 
O ne badytis pirštais ir rė-
kauti vieni ant kitų. Lygiai 
taip pat ir kitai pusei turi 
būti gėda. Kai savo ben-
drapiliečius išvadina „Je-
dinstvo“. Suvokite viena: 
šitie mitingai neatsirado iš 
kažkur. Tai jūsų vos metų 
netikusios politikos pa-
sekmė. Suvokite, kad kol 
nespręsite problemų, tokie 
mitingai kartosis su pavy-
dėtinu reguliarumu. O ir 
valdžia, ir protestuotojai 
tarsi įstrigę 1991-uosiuo-
se. Kai kiekvienas žvalgė-
si per petį, ar nėra tautos 
priešų. Ir, kas įdomiausia, 
tų dienų parlamento gynė-
jai šią Sausio 13-ąją sto-
vėjo... abiejose barikadų 
pusėse. Aš suprantu, kad 
jums Sausio 13-oji tai ne 
tik didžioji gyvenimo per-
galė, tai ir praėjusi jaunys-
tė, ir laužų, pavojaus bei 
barikadų romantika. Die-
na, kai jautėtės dalimi kaž-
ko svarbaus, didingo, kai 
buvote reikšmingi sau ir 
kitiems. Nenuostabu, kad 
šį jausmą ir vėl norite pa-
kartoti. Vieni – kovodami 
prieš valdžią, kiti – kaip 
ir tada, ieškodami tautos 
priešų ir svetimų valstybių 
pėdsakų. Taip susireikš-
minote savo kovose, kad 
pamiršote esmę: vardan ko 
tai darote.

Jūsų elgesys man pri-
mena vieną vaizdelį, ma-
tytą paryčiais, vežant vyrą 
į kuopavietę, iš kurios jie 
važiavo į Ignalinos rajoną 
saugoti sienos. Tai štai, 
tamsu, tylu. Ir viduryje 
gatvės pešasi du katinai. 
Taip įsitraukę į tarpusavio 
rietenas, vydami vienas 
kitą jie vos nepapuolė po 
mano mašinos ratais. Abu. 
Tai ir čia, kaip tose katinų 
peštynėse, nėra ir nebus 
nugalėtojų.

Tačiau svajoti apie pra-
ėjusią jaunystę, praėjusią 
barikadų romantiką ir iki 
galo nesukovotas kovas 
yra praeitis. Ir tai praei-
čiai, toms asmeninėms 

ambicijoms abi konflik-
to pusės aukoja dabartį ir 
ateitį. Kokia ateitis laukia 
taip susipriešinusios vals-
tybės?

O kas yra dabartis? Da-
bartis yra šiandienos ak-
tualijos ir iššūkiai. Ir jų 
praeities reikšme, praeities 
retorika nebeuždengsi, ne-
išspręsi. Turime daug ne-
gerų ir negražių dalykų. 
Kad ir kokios anksčiau 
buvo vyriausybės, tačiau 
iki šiol visos krizės Lie-
tuvoje buvo užsienio si-
tuacijos pasekmė: Rusijos 
krizė, 2008-ųjų pasaulinė 
ekonomikos krizė, co-
vid-19 epidemija. Pirmą 
kartą istorijoje turėsime 
Kinijos krizę, kuri buvo 
sukelta mūsų pačių poli-
tikų beraštystės, politinių 
ambicijų ir noro kovoti už 
visa gera prieš visa bloga, 
neturint tam nė menkiau-
sių resursų. Ir didžiulį vi-
suomenės supriešinimą su-
kėlė ne užsienio jėgos.

Bėda ta, kad ir kita pusė 
nesiūlo jokių sprendimų, 
išskyrus švilpimą ir „gėda 
gėda“. Net reikalavimų 
iš esmės nėra. Nekalbant 
apie tai, kad būtų kažkokie 
siūlymai keisti situaciją. 
Visuomenė yra visiškame 
akligatvyje. O sprendimų 
reikia šiandien. Mes turi-
me spręsti ne ką segtis į 
atlapą, ne kaip vadinti pro-
testuotojus, o kaip saugoti 
savo ekonomiką nuo Kini-
jos reakcijos, stiprinti savo 
visuomenės gynybinius 
pajėgumus toli gražu ne-
nurimus ir migrantų krizei, 
ir kaistant tarptautinei si-
tuacijai. O dar infliacijos, 
ekonomikos artėjančios 
krizės ženklai, kai kuriuo-
se miestuose milžiniškos 
šildymo kainos, brangs-
tanti elektros energija... 
Kai prie politinio erzelio 
prisidės dar ir ekonominės 
problemos, galima įsivaiz-
duoti, kokių visuomenės 
reakcijų sulauksime.

Kokia perkaitusi si-
tuacija, rodo ir tam tikri 
ženklai. Pastebėjote, ko 
nebuvo po Sausio 13-os-
ios protesto? Politologų 
komentarų. Vietoj jų nuo 
grandinės buvo paleisti 
„žinomi žmonės“. Kodėl 
taip nutiko? Vertindamas 
situaciją, politologas, is-
torikas, kaip bet kuris 
mokslo žmogus, ieško ją 
sukėlusių priežasčių. Jis 

užduoda klausimą, ko-
dėl taip įvyko. „Žinomas 
žmogus“ – sąvoka ganė-
tinai išplaukusi. Tiksliau, 
tai už nieką neatsakingas 
žmogus, neturintis jokios 
profesinės reputacijos, to-
dėl ir galintis pliurpti, kas 
ant liežuvio sukasi. Žmo-
gus, kalbantis emocijo-
mis, nesirenkantis epitetų, 
niekuo nerizikuojantis, kai 
yra neteisus. Juk visada 
galima pasakyti: argi jūs 
galite tikėtis kvalifikuotos, 
argumentuotos nuomonės 
iš aktorės, sportininko ar 
restoranų kritiko? Patys 
kalti, kad jais patikėjote... 
Tačiau šiandien visuome-
nei reikia nebe emocijų 
proveržių, nebe veltis į 
trisdešimties metų senumo 
kovas, kuris patriotas pa-
triotesnis. Šiandien reikia 
spręsti šiandienos uždavi-
nius ir galvoti apie rytdie-
ną.

Šalia manęs yra žmo-
gus, kurio pavyzdys yra 
ženklas, kaip Sausio 13-
oji jungia vakar, šiandien 
ir rytoj. Jam tie Sausio 
13-osios įvykiai taip įsirė-
žė į paauglio sielą, kad jis, 
vos sulaukęs 18-os, stojo 
į tuometinę Savanoriškąją 
krašto apsaugos tarnybą. 
Kad tokie įvykiai daugiau 
niekada nepasikartotų. Ir 
jis tarnauja tėvynei iki šiol. 
Mums tėvynė – ne tuščios 
politikų kalbos, ne svaiga-
lai, kas svarbiau – Vytis 
ar neužmirštuolė. Kas di-
desnis patriotas feisbuke 
ir mitinge. Man tėvynė – 
vyro uniforma spintoje ir 
numinti kareiviški kerzo-
kai lentynoje. Primenan-
tys, kad tėvynė yra darbas 
čia ir dabar. Kad tėvynė 
yra nueiti šimtai kilome-
trų, pagautos dešimtys mi-
grantų tam, jog jūs visi: ir 
teisūs, ir kalti, galėtumėte 
ramiai miegoti. Tėvynė yra 
darbas, kasdienis ir kan-
trus darbas. Ir mums, mie-
lieji, prireiks numinti ne 
vienerius kerzokus, išgy-
dyti ne vieną žaizdą, kad iš 
šiandieninės situacijos iš-
eitume į gražesnę, švieses-
nę pilietinės visuomenės 
ateitį. Tik ji suteikia pras-
mę visam tam, ką darėme 
vakar ir darome šiandien. 
Ir lai šios Sausio 13-osios 
svetima gėda būna pamoka 
mums visiems, kad tėvynė 
yra visų bendras reikalas – 
res publica.
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Rokiškėnų pirmakursių mintys įpusėjus pirmajai sesijai
Nauji metai daugeliui 

studentų reiškia sesijos 
pradžią. Su ja ateina egza-
minai bei atsiskitymai.

„Rokiškio Sirena“ pasi-
domėjo kokiomis nuotai-
komis gyvena Rokiškyje 
užaugę dabartiniai univer-
sitetų ir kolegijų pirma-
kursiai.

Kornelija Blažytė,
Vilniaus kolegijos 
Tarptautinio verslo 
studijų programos 
pirmakursė
„Naujame mieste prisitai-

kyti sekėsi puikiai, kadangi 
jau ilgą laiką troškau išva-
žiuoti į sostinę. Mėgstu ak-
tyviai leisti savo laiką, ben-
drauti ir atrasti, todėl man 
„pristaikyti“ prie Vilniaus 
buvo lengva. Esu labai paten-
kita savo sprendimu mokytis 
Vilniuje. Mokausi tarptautinį 
verslą Vilniaus kolegijoje, iš-
kart pajaučiau skirtumą tarp 
mokyklos ir kolegijos mo-
kymo. Sunkiausia buvo pri-
prasti pusantros valandos su-
sikaupus klausytis paskaitos, 
kadangi mokykloje pamoka 
trukdavo tik pusė šio laiko. 
Smagu, kad pagaliau mokau-
si tik tai, kas mane domina, 
tačiau kai kurie dėstytojai yra 
jau gana garbaus amžiaus ir 
turėtų būti pakeisti (nors gir-
dėjau, kad jų tiesiog trūksta, 
todėl nieko šiuo klausimu 
negalima pakeisti). Kolegijo-
je mokomės moduliais. Pri-
pažinsiu, pirmasis modulis 
reikalavo nemažai pastangų, 
kadangi jau lapkričio mėne-
sį turėjome parašyti rimtą 
verslo planą, atlikti analizes 
ir pan., tačiau viskas baigėsi 
gerai, susitvarkėme.

Šiuo metu vėl baiginėjasi 
modulis, artėja sudėtingas 
egzaminas, tai nemeluosiu, 
šiek tiek streso yra. Mokytis 
apskritai gana nesudėtinga 
(kol neateina metas atsiskai-
tyti), po paskaitų neturėjau ką 
veikti, todėl jau nuo lapkričio 
mėnesio nusprendžiau pra-
dėti dirbti. Man asmeniškai 
darbą su studijomis suderin-
ti buvo labai lengva, nema-
tau jokių problemų. Gyvenu 
bendrabutyje, sąlygos gana 
prastos. Aišku, yra dušai, 
skalbimo mašinos ir pan., ta-
čiau bendrabučiui reikalinga 
renovacija tiek iš išorės, tiek 
iš vidaus: vietomis pelija sie-
nos, seni neįstiklinti balko-
nai (mūsų kambarys netoli 
balkono, o nuo jo eina šaltis, 
todėl dažnai būna vėsu).“

Eglė Mikšytė,
Vilniaus universiteto 
Teisės studijų 
programos pirmakursė
„Studijuoju Vilniaus uni-

versiteto teisės fakultete. 
Kaip pirmo kurso studentė, 
sesijos laukiau turėdama 
mažai informacijos apie 
tai, bet galiu drąsiai teigti, 
kad sesija nėra toks gąsdi-
nantis dalykas, kokį dažnai 
pateikia studentai. Žinoma, 
pastangų ir darbo įdėti rei-
kia daug, dar daugiau dar-
bo tenka įdėti tiems, kurie 
semestro metu apleisdavo 
mokslus. Svarbiausia susi-
dėlioti prioritetus, tikslingai 
planuoti laiką, taip pat ypa-
tingai svarbi bendramokslių 
pagalba ir palaikymas. Šie 
keli dalykai padeda išveng-
ti nepageidaujamo streso ir 
nerimo, kurio studentų gy-
venime kartais būna gana 
nemažai.

Kadangi dėl vyraujančios 
pandeminės situacijos visas 
fakulteto gyvenimas keičia-
si labai dažnai ir netikėtai, 
teko išbandyti beveik visus 
galimus egzaminavimo va-
riantus: sesiją pradėjome 
egzamino laikymu kompiu-
terinėse salėse, tačiau situa-
cijai pasikeitus, egzaminus 
laikėme ir nuotoliniu būdu, 
ir rašėme raštu auditorijose 
mažomis grupelėmis. Visi 
būdai turi savų privalumų ir 
trūkumų, bet kiekviename iš 
jų yra sudaromos galimybės 

studentui parodyti savo ge-
bėjimus ir žinias užtikrinant 
akademinį sąžiningumą, bei 
vertintojo objektyvumą.“

Nedas Valečka,
Vilniaus kolegijos 
Veterinarijos studijų 
programos pirmakursis
„Mokausi Vilniaus ko-

legijoje, agrotechnologijų 
fakultete, studijuoju vete-
rinariją. Įpusėjus pirmąjai 
sesijai galiu pasakyti, jog 
mokymosi medžiagos kie-
kiai buvo dideli, laiko buvo 
gerokai mažiau (palyginus 
su 12 klase, kur egzami-
nams ruošiesi 12 metų). 
Konkurencija didelė, todėl 
reikalavimai aukšti. Bet nei 
anie, nei šitie egzaminai ne-
nulemia viso tavo gyveni-
mo. Ir net jeigu neišlaikysiu 
išvis, niekada nepamirštu ir 
tokios minties, kad pirmas 
perlaikymas – nemokamas. 
Visi turi teisę gauti antrą 
šansą. Sau pasakau, kad jei-
gu nepavyks iš antro – irgi 
nieko tokio, nes už kitą tie-
siog reikės susimokėti. Ne-
simokau vien egzaminui, 
ne jis sprendžia, ar kasdien 
mėgausiuosi savo darbu. 
Bet jeigu ir mokausi, nebi-
jau to daryti lėčiau – egza-
minas niekur nedings, vis 

tiek turėsi jį anksčiau ar 
vėliau išlaikyti. Ir tai galima 
padaryti labai natūraliai, be 
bemiegių naktų ir punktų 
mokymosi mintinai.

Prisitaikyti prie naujo 
miesto sekėsi gan nesun-
kiai, nes čia buvo draugiška 
aplinka, malonūs dėstytojai, 
išmanantys dėstomus daly-
kus bei maloniai pabendrau-
jantys su studentais. Būdavo 
daug veiklos po paskaitų, 
buvimas su draugais ar tai 
laisvalaikio užsiėmimai. Per 
šiuos pusę metų buvo suda-
rytos pačios geriausios sąly-
gos išreikšti save ir tobulė-
ti, galima ne tik studijuoti, 
bet ir studentauti. Kolegija 
atsižvelgia į studentų nuo-
monę, poreikius, prisitaiko, 
suteikia progą dirbti ir tuo 
pačiu metu studijuoti. Jeigu 
prireikia pagalbos, visi ge-
ranoriškai padeda. Studijų 
pirmasis pusmetis pralėkė 
labai greitai, buvo daug įdo-
mių renginių, naudingų su-
sitikimų, naujų pažinčių.

Mano nuomone, studijos 
šioje aukštojoje mokykloje 
pirmiausia yra neįkainoja-
ma patirtis man. O praktikos 
laukimas parodys ar esu iš 
tikrųjų ten kur ir noriu būti. 
Juk praktika padeda suprasti 
būsimo darbo esmę, sužino-

ti, kokius dalykus turi išma-
nyti tos srities specialistas. 
Iš vienos pusės, gal būt ir 
sveika išvis nestoti po mo-
kyklos į universitetą ar ko-
legiją. Eiti dirbti ir suprasti, 
ką mėgsti iš tikrųjų. Susipa-
žįsti su žmonėmis ir sužinai, 
ką iš tiesų veikia žmonės, 
kurių studijų programos 
taip gražiai aprašytos uni-
versitetų brošiūrose. Tada 
galėsi išsirinkti specialybę 
ir universitetą ar kolegiją, 
kur studijų metai bus neįti-
kėtini.“

Gerda Čeikauskaitė,
Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto 
Medicinos studijų 
programos pirmakursė
„Studijuoju Kaune, Lie-

tuvos sveikatos mokslų uni-
versitete. Prisitaikyti nau-
jame mieste nebuvo sunku, 
didelio pokyčio nepaste-
bėjau, nes persikraustymui 
psichologiškai ruošiausi jau 
iš anksčiau. Kadangi moky-
masis labai skiriasi nuo to, 
kuris yra mokykloje, buvo 
sunkoka prisitaikyti, supras-
ti sistemą. Buvo neaišku 
kaip vyksta paskaitos, kaip 
reikia ieškoti informacijos 
ir mokytis, nes didžioji viso 
to dalis vyksta savarankiš-

kai. Labai džiaugiuosi savo 
grupiokais, pasidaliname 
naujienomis, žiniomis, pa-
dedame vieni kitiems ir pa-
laikome, visgi draugausime 
ne vienerius metus, todėl ir 
klimatą stengiamės palaiky-
ti gerą. Sesija skųstis nega-
liu, nes pagrindinius kurso 
dalykus mokausi ne sesijo-
mis, o ciklais, todėl neturiu 
egzaminų savaitės.

Iš pirmo žvilgsnio skam-
ba gerai, pusės metų dalykai 
nesugrūsti į kelias savaites, 
bet egzaminus turiu po kie-
kvieno ciklo, tai yra kas 3-4 
savaites, todėl įtampa jau-
čiasi kiekvieną dieną. La-
bai sunku buvo persilaužti, 
nepasilikti darbų paskutinei 
dienai bei suprasti, kad tu-
rėti dviejų valandų paskaitą, 
pasibaigiančią 20 valandą 
penktadienio vakarą yra 
normalu. Gyvenu bendra-
butyje, todėl viena nesijau-
čiu, o ir kambariokė tiesiog 
nuostabi. Viską apibendri-
nus, džiaugiuosi ir studijo-
mis, ir gyvenama aplinka, ir 
savimi.“

Rimgailė Bulovaitė
Amsterdamo universiteto  

Psichologijos, Teisės, 
Ekonomikos ir Politikos 
programos pirmakursė
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Mažų miestelių lyga: „Autodena“ išsaugojo rungtynių pradžioje įgytą persvarą
Mažų miestelių lygoje 

– įtemptų kovų metas: pa-
greitį įgauna antrasis var-
žybų ratas. Komandoms 
svarbi kiekviena pergalė, 
mat konkurencija turny-
rinėje lentelėje didžiulė. 
Pretenzijų išeiti į tolimesnį 
varžybų etapą atsisakė, ko 
gero, tik Visagino koman-
da, įstrigusi A diviziono 
rytų grupės dugne. Jei Pa-
rovėjos „Agaras“ ir Obelių 
„Entuziastai“ dėl savo vie-
tų tolimesniame etape jau 
ramūs, tai likusioms trims 
ekipoms, surinkusioms po 
lygiai taškų kiekviena per-
galė – aukso vertės. Tuo 
įsitikino ir „Autodenos“ 
žaidėjai: įveikę namuose 
Kupiškio „BC Devold“ jie 
pakilo į trečiąją vietą gru-
pėje.

Buvo nerimo
Kupiškio „BC Devold“ 

ir Rokiškio „Autodena“ net 
iš pirmo žvilgsnio – visiškai 
skirtingos komandos, pažo-
džiui vertinant, „ne ta svo-
rio kategorija“. Kupiškėnų 
komanda gerokai aukštesnė, 
jos žaidėjai stambesni, fi-
ziškai stipresni. „Autodena“ 
savo sirgalius žavi greitu, 
technišku žaidimu. Taigi 
ekipų akistata žadėjo būti 

įdomi. O nuolatiniai „Auto-
denos“ sirgaliai prieš rungty-
nes kraipė galvas: „bus sun-
ku“. Tačiau jų pranašystės, 
bent jau didžiąją rungtynių 
dalį, nesipildė.

Nerezultatyvus žaidimas
Pirmosios rungtynių mi-

nutės kaip reta nerezulta-
tyvios. „Nekrito“ abiems 
komandoms. Tačiau „Au-
todena“ kur kas sėkmin-
giau gynėsi ir kovojo dėl 

atšokusių kamuolių, nors 
jos žaidėjai buvo ir gerokai 
žemesni, ir smulkesni už 
varžovus. Vėliau rokiškėnai 
įsibėgėjo ir įsižaidė. Nors 
pirmojoje rungtynių pusėje 
daug metimų, ypač tolimų, 
buvo netaiklūs. Visgi ramus, 
greitas, techniškas žaidimas, 
pavyzdinga gynyba davė 
gerų rezultatų – per pirmąjį 
kėlinį „Autodena“ susikrovė 
18-os taškų persvarą 30:12. 
Antrajame kėlinyje kupiškė-

nai šiek tiek atsigavo, tačiau 
anksčiau įgytos persvaros 
rokiškėnams pakako, kad di-
džiąją pertrauką ir sirgaliai, 
ir žaidėjai pasitiktų optimis-
tiškai: komandas skyrė 19 
taškų.

Patampė nervus
Trečiajame kėlinyje pa-

sikartojo pirmojo kėlinio 
pradžios scenarijus: ir vėl 
abiems komandoms ėmė 
„nekristi“: atrodo, ir taiklus 

metimas būtų, bet kamuolys 
iš krepšio išsisuka. Tačiau 
kėliniui įpusėjus, kupiškėnai 
ėmė „prisišaudyti“ iš toli. 
Ypač ryškiai aikštelėje ėmė 
dominuoti 33-uoju numeriu 
pažymėtus marškinėlius vil-
kintis žaidėjas. Tvirtesnį var-
žovą mūsiškiams ginti buvo 
sunku: net dengiamas, fak-
tiškai ant rankų vilkdamas 
po du rokiškėnus, kupiškėnų 
galiūnas įsigudrindavo nu-
sigauti iki krepšio. Kiečiau 
gintis mūsiškiams neleido 
ir sukauptas asmeninių pra-
žangų kraitis. Tuo naudojosi 
kupiškėnai. 

„Autodenos“ žaidėjus 
reikia pagirti už žaidybinę 
brandą. Jau trečiajame kė-
linyje ėmė matytis atskitų 
žaidėjų bandymai išvesti iš 
kantrybės, tačiau mūsiškiai į 
ginčus ir batalijas už žaidimo 
ribų nesivėlė. Gražus, pagar-
bus bendravimas su arbitrais 
ir varžovais – šios komandos 
braižas. 

Visgi jaunai „Autodenos“ 
komandai, norinčiai de-
monstruoti gražų, energingą 
žaidimą, kartais dar trūksta 
patirties. Mūsiškiai rengė 
gražias, efektingas atakas, 
norėjo pelnyti daugiau taš-
kų, užuot ilgiau įžaidinėję 
kamuolį ir metę tik pasku-

tinėmis atakai skirtomis se-
kundėmis. Būtent tuo ir pasi-
naudojo kupiškėnai. Jie ėmė 
kiečiau gintis, ėmė pataikyti 
tolimus metimus ir skirtumas 
nuo saugaus beveik dvide-
šimties taškų, ėmė tirpti iki 
šešiolikos, dvylikos, devy-
nių taškų. Visgi didelėmis 
pastangomis „Autodenai“ 
pavyko išsaugoti aptirpusią 
persvarą ir pradžiuginti savo 
sirgalių būrį pelnyta pergale.

Rokiškėnų gretose dau-
giausia taškų pelnė Nedas 
Diržys: jis įmetė 25. Dar 
14 taškų pridėjo Linas Ko-
losovas, kuris žavėjo ir as-
meniniais efektingais pra-
siveržimais, ir perimtais 
kamuoliais, ir rezultatyviais 
perdavimais. 12 taškų ekipai 
pelnė Kasparas Kavoliūnas, 
10 – Domas Černiauskis. 
Kupiškėnų gretose rzultaty-
viausiai žaidė jau minėtasis, 
33-uoju numeriu pažymėtus 
marškinėlius vilkėjęs, Karo-
lis Blieka. Jis įmetė 26 taš-
kus.

Po šių rungtynių keturias 
pergales iškovojusi „Auto-
dena“ pakilo į grupės trečiąją 
vietą. Artimiausias savaitga-
lis jai – poilsio metas, o sau-
sio 29-ąją ši ekipa žais išvy-
koje su Paįstrio „Kvieta“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Entuziastų“ pergalės kalvis – Karolis Kvedaravičius
Obelių „Entuziastai“ 

užsitikrino vietą Mažų 
miestelių lygos atkrin-
tamosiose varžybose, iš-
vykoje sutriuškinę 91:55 
Paįstrio „Kvietą“. „En-
tuziastų“ lyderis Karolis 
Kvedaravičius vienas su-
rinko beveik pusę koman-
dos taškų. Ypač puikiai se-
kėsi tolimi metimai: iš 11 
bandymų taiklūs buvo 8.

Obelius atstovaujantiems 
„Entuziastams“ turinyrinė 
situacija A diviziono Rytų 
grupėje yra daugiau nei sau-
gi: kartu su Parovėjos „Aga-
ru“ mūsiškiai turnyrinėje 
lentelėje dalinasi  1-2 vie-
tas, toli aplenkę varžovus. 
O po savaitgalio rungtynių, 
iš aštuonių žaistų rungty-
nių laimėję po septynerias, 
abi šios ekipos tapo kitoms 
grupės komandoms nebepa-
vejamos.

Tačiau Obelių „Entu-
ziastai“ ant laurų užsnūsti 
nežada. Tą parodė ir savait-
galio rungtynės išvykoje, 
kur Paįstrio „Kvieta“ buvo 
sutriukškinta, galima sakyti, 
nepadoriu rezultatu. Rung-
tynių šeimininkai mūsiš-
kiams priešinosi, faktiškai, 
tik pirmąjį kėlinį, kurį la-
mėjo trimis taškais – 19:16. 
Antrajame jau dominavo 

„Entuziastai“: jie ne tik iš-
tirpdė trijų taškų deficitą, bet 
ir įgijo solidžią persvarą: 14 
taškų. Trečiajame kėlinyje 
situacija šeimininkams tapo 
katastrofiška: obeliečiai 
pelnė 27 arba tik tris kartus 
daugiau taškų, nei „Kvieta“. 
Ir skirtumas jau peržengė 
30 taškų ribą. Ketvirtajame 
kėlinyje žaidimas daugmaž 
išsilygino, tačiau tik dėl to, 
kad obeliečiai, turėdami 
komfortišką pranašumą, jau 
nebesistengė plėšytis.

Kaip jau minėta, dau-
giausia taškų, net 39 pel-
nė Karolis Kvedaravičius. 
Kaip ir patys „Entuziastai“ 
sako, jis yra vienas talentin-
giausių savo kartos rajono 
krepšininkų. Daug lemia 
ir jo patirtis tiek žaidžiant 
įprastinį, tiek 3x3 krepšinį. 

K. Kvedaravičius ypač tai-
kliai metė tritaškius: net 8 
iš 11, arba 73 proc. metimų 
pasiekė tikslą, . Palyginti, 
visa komanda įmetė 12 tri-
taškių ir jie krito 38 proc. 
taiklumu. 

Dar 21 tašką į komandos 
sąskaitą įnešė Renatas Jego-
rovas, 12 – Mantas Kazlaus-
kas. R. Jegorovas atkovojo 
9 kamuolius. 6 rezultatyvius 
perdavimus atliko Egidijus 
Vilimas.

Obelių „Entuziastų“ žai-
dimu rajono sirgaliai galės 
pasigėrėti jau sausio 28-
ąją, penktadienį: namuose 
jie priims grupės autsaide-
rius Visagino krepšininkus. 
Rungtynių pradžia numato-
ma 20.15 val.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Jau daug rungtynių iš eilės Karolis Kvedaravičius (su kamuoliu) 
stebina įspūdingu rezultatyvumu. D. Šinkūno nuotr.

„Feniksas“ nusileido panevėžiečiams

Sekmadienis tapo ti-
kra ledo ritulio fiesta: 
sužaistos dvejos Aukš-
taitijos ledo ritulio ly-
gos rungtynės. Šioje 
lygoje varžosi net trys 
Rokiškio rajono ekipos 
ir sekmadienį jas vi-
sas sirgaliai išvydo ant 
ledo.

Rokiškio „Fenikso“ 
ir Panevėžio „Olimpo“ 
dvikova žavėjo drau-
giška atmosfera: abi 
komandos gerai pažįsta 
viena kitą, daug žaidėjų 

yra buvę ir komandos drau-
gais, ir varžovais. Įdomu, 
kad abi komandos vieni-
ja labai skritingo amžiaus 
ledo ritulininkus: jose vietą 
randa ir jaunimas, ir patyrę 
veteranai

Rungtynėse faktiškai 
visas žaidimas vyko į vie-
nerius vartus. Į „Fenikso“ 
vartus. Pimajame kėlinyje 
aikštelėje karaliavo pane-
vėžiečiai. Jie ramiausiai 
be atsako įmušė 3 įvarčius. 
Antrajame pridėjo dar ke-
turis, ir tik po to mūsiškiai 
pelnė garbės įvartį.  Po to 

svečiai dar ramiai pelnė 
du įvarčius. Ir tik trečia-
jame rokiškėnams pavy-
ko įsižaisti. Jie pelnė tris 
įvarčius, svečiai atsakė 
vėl 7 taikliais smūgiais. 
„Feniksas“ nusileido 
varžovams 4:16.

Abi komandos po 
rungtynių draugiškai 
bendravo, juokavo. Pa-
nevėžiečiai vieni kitus 
erzino, sakydami, kad 
komandos draugo įvartis 
buvo... lemiamas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio r. Obelių gimnazijoje įrengtas 
sensorinis kambarys

Obelių gimnazijoje 
Rokiškio rajono savi-
valdybės visuomenės 
sveikatos rėmimo speci-
aliosios programos pro-
jekto „Gera savijauta 
kasdien–2021“ lėšomis 
įkurta nauja edukaci-
niams, akademiniams, 
socialiniams, emoci-
niams mokinių porei-
kiams skirta erdvė.

Ją rengiant nupirkta 
modernių psichikos svei-
katą stiprinančių sensori-
nių priemonių ir įrangos, 
turinčios skirtingą pa-
skirtį: streso valdymui, 
nusiraminimui, dėmesio 
sukaupimui ir koncentra-
vimui, emocijų atpažini-
mui ir jų valdymui (įvei-
kimui), tarpusavio ryšio 
formavimui, bendravimo 
skatinimui.

Tai ir erdvė saviregu-
liacijai – vaikui sutei-
kiama galimybė pačiam 
susitvarkyti su iššūkiais, 
nusiraminti ir atsipalai-
duoti. Kambaryje galima 
ir nieko neveikti – tiesiog 
gulėti ant čiužinio ar su-
sigūžti maišo formos sū-
pynėse ir leisti garsams, 
kvapams, vaizdams veik-
ti. Čia puiki vieta atsipa-
laidavimui, nusiramini-

mui, bendravimui, poilsiui, 
kai mokiniui tampa sunku 
prisitaikyti prie dienos iš-
šūkių, susikaupti, nusira-
minti.

Į sensorinę erdvę moki-
niai ateina per pamokas ir 
po pamokų su mokytojais 
ar švietimo pagalbos speci-

alistais. Po pamokų švie-
timo pagalbos mokiniui 
specialistai sensorinėje 
erdvėje projekto daly-
viams ves užsiėmimus, 
skirtus psichikos sveika-
tos įgūdžių stiprinimui.

Obelių gimnazijos 
inform.

Rokiškio profesinio mokymo centro 
virėjų grupių mokinės dalyvavo 
nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse

Prieš pat ŠV. Kalėdas 
Rokiškio profesinio mo-
kymo centro virėjų grupių 
dviems mokinėms teko pa-
tirtį nemenką iššūkį – su-
dalyvauti nacionaliniame 
profesinio meistriškumo 
konkurse Virėjas 2021 
„Saldi fantazija“ nuotoli-
niu būdu. Konkursą rengė 
Utenos RPMC.

 
Konkursui dalyviai gami-

no desertus iš sveikos mity-
bos produktų, su sumažintu 
cukraus kiekiu ir naudojant 
miltus be gliuteno.

 Užduotis gana sudėtin-
ga, nes buvo vertinamama 
pagal kriterijus: kūribišku-
mas atskleidžiant temą, pa-
tiekalo originalumas, palan-
kumas sveikatai, patiekalo 
estetinė išvaizda ir patieki-
mas, patiekalo pristatymas. 
Tačiau mokinių profesinis 
meistriškumas ir jų paga-
minti desertai buvo pelnytai 
įvertinti.

 Kategorijoje, kurioje 
varžėsi virėjai, besimokan-
tys pagal III - IV lygio kva-
lifikacijos profesinio mo-
kymo programas, Gražina 
Čibinskaitė varžėsi tarp 14 
mokinių iš skirtingų profesi-
nių mokyklų ir surinkusi 59 
balus iš 60 užėmė garbingą 
II-ą vietą. Mokinę parengė 

mokytoja metodininkė Žy-
dra Lomako.

 Kategorijoje, kurioje 
varžėsi, besimokantys pagal 
II lygio profesinio mokymo 
programas mokinė Violeta 
Levaškevičienė, besimo-

kanti virėjų grupėje turin-
čioje SUP, užėmė garbingą 
III – iąją vietą. Mokinę pa-
rengė mokytoja Santa Ma-
tulionė.

Rokiškio profesinio 
mokymo centro inform.

Ledo ritulio derbis Rokiškis – Juodupė: sirgalių antplūdis ir tvirta kova
Trijų kėlinių nepakako 

išsiaiškinti, kuri komanda 
– Juodupė ar Rokiškis – 
yra stipresnė. Tam prirei-
kė net dviejų bulitų serijų. 
Tik po aštuonių baudinių 
paaiškėjo, kad šįsyk nuga-
lėtojai – rokiškėnai. Tokios 
įtemptos ir įdomios rung-
tynės, be abejo, yra tikra 
Aukštaitijos ledo ritulio 
lygos puošmena. Jas įverti-
no ir gausiai susirinkę sir-
galiai, ir ne mažiau gausūs 
tiesioginės „Rokiškio Sire-
nos“ transliacijos žiūrovai.

Senų varžovų akistata
Rokiškio ir Juodupės ledo 

ritulio komandų akistatos 
– nuo seno legendinės, su-
traukdavusios ištisus būrius 
žiūrovų. Kad ir kokio lygio 
turnyras bebūtų: ar Lietuvos 
čempionatas, ar žemesnio 
rango turnyras, šių ekipų 
dvikovos visada yra aštrios 
ir principingos. Tad tie ledo 
ritulio gurmanai, kuriems 
rungtynės be aštrios, fizi-
nės kovos prilygsta dailiojo 
čiuožimo pasirodymui, nė 
už ką neturėjo praleisti šių 
rungtynių. Aukštaitijos ledo 
ritulio lygoje šios rungtynės 

turėjo būti žaidžiamos prieš 
porą gerų savaičių. Tačiau 
tąsyk jas teko atidėti, nes 
susirgo Juodupės komandos 
keli žaidėjai. Šį savaitgalį dėl 
tos pačios priežasties buvo 
nukeltas šeštadienį planuotas 
Juodupės – Utenos komandų 
susitikimas: susirgo uteniš-
kiai. 

Sirgaliai įvertino 
dvikovą
Kaip ir tikėtasi, Rokiškio 

– Juodupės dvikova sutrau-
kė gausų būrį sirgalių. Jiems 
teko sudėtinga užduotis nu-
spręsti, iš kur geriau stebėti 
rungtynes. Mat uždengus 
arenos stogą, iki tol buvusios 
geriausios vietos ant kalne-
lio, dabar jau nebe tokios 
patrauklios. Anksčiau visi 

norintieji rungtynes žiūrėda-
vo pro peršviečiamus arenos 
bortus. Kad žiūrovams būtų 
patogiau, arenos prižiūrėto-
jai prieš pat rungtynes nuva-
lė nuo bortų šerkšną. Tačiau 
visi norintieji prie bortų sun-
kiai tilpo: nemažai žiūrovų 
norėjo išvysti ne tik gražų 
vaizdą, bet ir paisyti saugu-
mo dėl covid-19. Taigi, dalis 
jų apsupo bortus, kiti žiūrėjo 
nuo kalnelio.

Tokia žiūrovų gausa, ži-
noma, dar neprilygsta iki-
kovidiniams laikams, kai 
sirgaliai keliomis eilėmis 
apsupdavo aikštę. Tačiau jų 
gausėjimas yra geras žen-
klas. Juolab, kad aistruolių 
tarpe jau girdisi nedrąsios 
viltys: areną turime, tai gal 
ir mūsų komandas išvysime, 

kaip anksčiau, Lietuvos ledo 
ritulio čempionate?

Rungtynėse – 
tvirta aštri kova
Norintieji išvysti tikrą 

ledo ritulio dvikovą, su daug 
aštrių akimirkų, susidūrimų, 
fizinės kovos neliko nuvilti. 
Jau nuo pirmųjų rungtynių 
minučių komandos demons-
travo, kad ne pačiuožti su-
sirinko. Griuvo žaidėjai, 
skraidė lazdos. O ledo ritulio 
lazdą į arbitro švilpuką iškei-
tusiam kraštiečiui Jauniui Ja-
sinevičiui su kolega nestigo 
darbo.

Rokiškėnai jau nuo pir-
mųjų rungtynių minučių 
ėmė demonstruoti, kad namų 
arenoje svečių dominavi-
mo nebus. Jie gulte apgulė 
juodupėnų vartus. Tačiau 
paradoksalu, kad pirmasis 
įvartis krito būtent į rokiškė-
nų vartus. Nedidelė klaidelė 
gynyboje virto dideliu nuos-
toliu: juodupėnų kontraataka 
ir taikliu smūgiu į vartus. 
Rokiškėnų masyvi ataka pir-
mojo kėlinio pabaigoje taip 
pat baigėsi sėkmingu smūgiu 
į juodupėnų vartų kampą. 
Buvo akivaizdu, kad šitaip 

rungtynės nesibaigs: abi ko-
mandos demonstravo ryžtą ir 
norą laimėti.

Antrajame kėlinyje juo-
dupėnai įsisiautėjo: jau pa-
čioje kėlinio pradžioje, pir-
mosios atakos metu tolimu 
metimu persvėrė rezultatą. 
Neilgai trukus, ritulys vėl 
atsidūrė rokiškėnų vartuose. 
Tačiau šie nenuleido rankų 
ir neilgai trukus, pasinaudoję 
šiokia tokia sumaištimi prie 
juodupėnų vartų, persva-
rą sumažino. Tačiau lyginti 
rezultatą suskubę Rokiškio 
ledo ritulininkai apmaudžiai 
suklydo ir praleido juodu-
pėną su rituliu vienas prieš 
vieną prieš savąjį vartininką. 
Šis pirmąjį smūgį atmušė, 
tačiau komandos draugui 
atčiuožęs padėti Juodupės 
žaidėjas įbruko ritulį į var-
tus. O vos po minutės taikliu 
tolimu smūgiu persvarą vėl 
sumažino rokiškėnai. Tik 
neilgai jie tuo pasidžiaugė: 
juodupėnai vėl atstatė dviejų 
įvarčių persvarą. Trečiajame 
kėlinyje juodupėnai padidi-
no persvarą iki trijų įvarčių, 
kiek vėliau rokiškėnai taip 
pat pelnė įvartį. Iki rungtynių 
pabaigos žaisti likus vos tris 

minutes, Juodupės koman-
dos persvara atrodė akivaiz-
di 6:4. Tačiau šių komandų 
dvikovos tuo ir ypatingos, 
kad jų baigtis iki pat finalinio 
švilpuko būna neprognozuo-
jama. Taip nutiko ir šį kar-
tą. Rokiškėnai likus dviems 
minutėms spėjo sumažinti 
skirtumą, o tada metėsi žaisti 
va bank – vartininką pakeitė 
pakeitė šeštuoju aikštės žai-
dėju. Ir likus žaisti 1 min 17 s 
sugebėjo įmušti išlyginamąjį 
įvartį. Rungtynės baigėsi tai-
kiai 6:6.

Komandos sprendė, kaip 
elgtis toliau: žaisti pratę-
simą, ar rungtynių baigtį 
patikėti bulitų loterijai. Nu-
spręsta mušti baudinius, tuo 
suteikiant daug džiaugsmo 
rungtynes stebėjusiems sir-
galiams. Iš pradžių ekipos 
mušė po penkis bulitus, ta-
čiau vartininkai virtuoziškai 
gynė savo vartus. Tada abiejų 
komandų žaidėjai mušė dar 
po tris bulitus. Ir čia sėkmė 
nusišypsojo rokiškėnams: 
vienas jų smūgis pasiekė 
tikslą. 7:6 po bulitų serijos 
pergalę šventė rokiškėnai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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„Sodra“ išsiuntė pranešimus apie pensijų 
kaupimą 264 tūkstančiams gyventojų

Praėjusią savaitę 
„Sodros“ pranešimus 
apie įtraukimą į pensijų 
kaupimą arba automa-
tinį sustabdytų įmokų 
atnaujinimą gavo 264 
tūkstančiai gyventojų. 
Iki birželio 30 d. jie gali 
apsispręsti, ar nori daly-
vauti valstybės siūlomo-
je papildomo kaupimo 
pensijai sistemoje.

„Kiekvienų metų sausį 
„Sodra“ įtraukia gyven-
tojus į pensijų kaupimą 
antroje pakopoje. Kie-
kvienas žmogus, įvertinęs 
savo finansinę situaciją ir 
lūkesčius, turi pats apsi-
spręsti, ar dalyvauti kau-
pime.

Visą aktualią informa-
ciją šia tema galima rasti 
„Sodros“ internetiniame 
puslapyje, savo asmeni-
nėse paskyrose www.so-
dra.lt/gyventojui, o mūsų 
konsultantai visuomet pa-
siruošę atsakyti į papildo-
mus klausimus informa-
cijos telefonu 1883 arba 
per elektroninę užklausą“ 
– sako „Sodros“ Klien-
tų aptarnavimo valdymo 
skyriaus vedėjas Evaldas 
Mikutis.

Šiais metais į pensijų 
kaupimą įtraukti beveik 
89 tūkstančiai gyven-
tojų. Tai žmonės, kurie 
iki šiol niekada nekau-
pė pensijai ir tie, kurie 
2019 metais atsisakė 
dalyvauti pensijų kaupi-
me. Įstatymas numato, 
kad žmonės įtraukiami į 
kaupimą kas trejus me-
tus, kol jiems sukaks 40 
metų.

Pranešimus apie siūlo-
mą automatinį įmokų at-
naujinimą gavo tie gyven-
tojai, kurie 2019 metais 
neterminuotai sustabdė 
pensijų kaupimą. Tokių 
žmonių yra beveik 175 
tūkstančiai. Nuo kitų metų 
liepos 1 d. jų įmokų per-
vedimas bus atnaujinamas 
automatiškai, jei iki birže-

lio 30 d. jie neatsisakys įmo-
kų pervedimo atnaujinimo. 
Atsisakius įmokų pervedimo 
atnaujinimo šiais metais, ši 
procedūra bus kartojama dar 
du kartus kas trejus metus, 
nepriklausomai nuo įmokas 
sustabdžiusio asmens am-
žiaus.

„Sodros“ pranešimus 
gavę gyventojai dėl pensijos 
kaupimo gali apsispręsti per 
pusmetį. Jie turi tris pasirin-
kimo variantus:

Nieko nedaryti. 
Tuomet nuo 2022 m. lie-

pos 1 d. asmuo pradės kaup-
ti (arba atnaujins kaupimą) 
„Sodros“ atsitiktiniu būdu 
parinktame pensijų fonde 
(arba tame pensijų fonde, 
kuriame šiuo metu jau inves-
tuojamas jo turimas sukaup-
tas pensijų turtas). Priklauso-
mai nuo pasirinkto kaupimo 
tarifo, į pensijų fondą bus 
pervedama 2,7 proc. nuo 
kaupiančiojo pajamų ir vals-
tybės paskata – 1,2 proc. nuo 
vidutinio šalies darbo užmo-
kesčio (VDU), arba 3 proc. 
nuo kaupiančiojo pajamų ir 
1,5 proc. VDU iš valstybės 
lėšų.

Sudaryti sutartį su 
pasirinkta 
kaupimo bendrove. 
Jeigu asmuo buvo įtrauk-

tas į pensijų kaupimą arba 
jam siūloma automatiškai 
atnaujinti įmokas, jis gali ne-
laukti liepos 1 d. ir bet kada 
sudaryti pensijų kaupimo 
sutartį arba atnaujinti pen-
sijų įmokų pervedimą. Rei-
kia kreiptis į savarankiškai 
pasirinktą pensijų kaupimo 
bendrovę ir sudaryti pensijų 
kaupimo sutartį, arba kreip-
tis į pensijų kaupimo ben-
drovę, kurioje kaupiamos 
pensijų įmokos su prašymu 
atnaujinti pensijų įmokų per-
vedimą.

Atsisakyti kaupti. 
Atsisakymo procesas 

ypač greitas. Įtrauktieji į 
pensijų kaupimą asmenys 
arba asmenys, kuriems au-

tomatiniu būdu siūloma 
atnaujinti pensijų įmokų 
pervedimą, savo asmeni-
nėje „Sodros“ paskyroje 
mato prašymą. Prašymas 
yra beveik užpildytas, 
žmogui tereikia paspausti 
mygtuką ir atsisakyti da-
lyvauti pensijų kaupime. 
Paspaudus mygtuką, pra-
šymas dingsta iš asmeni-
nės paskyros, o žmogui 
siunčiama automatinė 
žinutė patvirtinantį jo at-
sisakymą.

Jei žmogus atsisakė 
dalyvauti pensijų kaupi-
me arba atnaujinti pensi-
jų įmokų pervedimą dar 
negavęs „Sodros“ pra-
nešimo, jis galėjo gauti 
pranešimą apie įtraukimą 
jau pateikęs prašymą at-
sisakyti kaupimo. Tokiu 
atveju į pranešimą nerei-
kia kreipti dėmesio.

„Dalis žmonių pareiš-
kė norą atsisakyti pensijų 
kaupimo dar prieš išsiun-
čiant jiems pranešimus 
apie įtraukimą.

Tokiu atveju žinutės 
galėjo „prasilenkti“, tai 
yra gyventojas atsisakė 
dalyvauti pensijų kaupi-
me ir gavo tai patvirtinan-
čią žinutę, o pranešimas 
apie įtraukimą į pensijų 
kaupimą jau buvo paleis-
tas ir pasiekė adresatą 
vėliau. Nereikėtų dėl to 
nerimauti – visi prašymai 
atsisakyti kaupimo yra 
registruojami ir atitinka-
mas žmogaus sprendimas 
įsigalioja“ – paaiškina 
„Sodros“ Klientų aptar-
navimo valdymo skyriaus 
vedėjas Evaldas Mikutis.

Visą informaciją apie 
pensijų kaupimą (arba 
atsisakymą kaupti) gali-
ma patikrinti asmeninėje 
paskyroje www.sodra.lt/
gyventojui arba paskam-
binus informacijos telefo-
nu 1883.

Prašymą taip pat gali-
ma pateikti atvykus į „So-
dros“ klientų aptarnavimo 
skyrių (būtina išankstinė 
registracija).

Daugiametės pievos – kam jų atkurti nereikės?
Žemės ūkio ministras 

Kęstutis Navickas siūlo 
išimtis dėl daugiamečių 
pievų atkūrimo taikyti  
ūkininkams, įkūrusiems 
sodus, uogynus, riešutme-
džių ūkius, taip pat augi-
nantiems vaisius ir dar-
žoves gamtą tausojančiu 
būdu. Svarstoma apie iš-
imtis ir smulkiems ūkiams 
bei jauniesiems ūkinin-
kams, tačiau tam reikia 
ir ūkininkų solidarumo 
deklaruojant ir išlaikant 
daugiametes pievas.

Be to, ministras su Euro-
pos Komisija planuoja tartis 
dėl pievų pokyčio rodiklio 
skaičiavimo metodikos. Tai 
aktualu ne tik šiais metais, 
bet ir nuo 2023 metų atsiran-
dantiems įsipareigojimams 
išlaikyti daugiametes pie-
vas, siejamiems su naujais 
referenciniais metais.

Šiuos klausimus žemės 
ūkio ministras aptarė su 
Nacionalinės mokėjimo 
agentūros (NMA) atstovais. 
Galutinis sprendimas bus 
priimtas kitą savaitę, pasi-
tarus su socialiniais partne-
riais.

„Dirbame su socialiniais 
partneriais ir NMA, ruoš-
dami argumentus Europos 
Komisijai dėl daugiamečių 
pievų apskaitos ir referenci-
nių dydžių.

Pavyzdžiui, jei žemės 
ūkio paskirties žemė yra 
apsodinama mišku, šios pa-
stangos, nors ir yra ES pri-
oritetas, nėra priskiriamos 
prie referencinių dydžių. 
Taip pat, jei deklaruotos 
daugiametės pievos paver-
čiamos mišku, nustatant 
naujus įsipareigojimus miš-
kai yra išbraukiami ir taip 
didėja privalomų išlaikyti 
pievų plotai. Taip netruktų 
ateiti laikas, kai neturėtume 
žemės ne tik pievoms, bet 
ir apskritai žemės ūkio pro-
dukcijai užauginti“, – sako 
K. Navickas.

Siūlo išplėsti išimčių 
sąrašą
Planuojama išimtis dėl 

pievų atkūrimo taikyti sodi-

ninkams, uogų, riešutų au-
gintojams ir kitiems, pievas 
pakeitusiems daugiamečiais 
sodiniais, išskyrus trumpos 
rotacijos želdinius, kurie 
įprastai auginami biokurui.

Taip pat siūloma, kad 
pievų atkurti nereikėtų 
tiems ūkininkams, kurių be-
veik visa turima žemė yra 
daugiametė pieva (95 proc. 
ir daugiau) ir jie laiko gy-
vulius (ne mažiau kaip 0,3 
sutartinio gyvulio / ha).

„Taip pat sieksime išim-
čių jauniesiems ūkininkams, 
smulkiems ūkiams, kurie 
dalyvauja Kaimo plėtros 
programose. Tačiau tam 
reikia ir ūkininkų solidaru-
mo deklaruojant ir išlaikant 
daugiametes pievas. Pačiai 
ministerijai pakeisti susida-
riusią situaciją būtų sudė-
tinga“, – sako žemės ūkio 
ministras.

Tiems ūkininkams, kurie 
į išimtis nepateks, Nacio-
nalinė žemės tarnyba  bus 
įpareigota pateikti detalią 
informaciją apie laisvus 
valstybinės žemės plotus, 
kuriuose jie galėtų atstatyti 
pievos plotą, ją tiesiog de-
klaruodami. 

Dalis ūkininkų, išarusių 
pievas ir turinčių žolynų, 
kurie nedeklaruoti kaip dau-
giamečiai, bus siūloma dau-
giametėmis pievomis dekla-
ruoti atitinkamą dalį savo 
žolynų.

Europos Komisijoje 
sieks kompromiso
Su Europos Komisija 

planuojama tartis dėl pievų 
pokyčio rodiklio skaičiavi-
mo metodikos – į daugiame-

čių pievų apskaitą įtraukti 
buvusias ir referenciniais 
metais deklaruotas daugia-
metes pievas, kurios buvo 
apsodintos miškais arba ap-
augo savaiminiais medžiais, 
supelkėjo, taip pat šlapy-
nes už deklaruojamo ploto 
ribų – plotus, kurie nebėra 
įtraukiami į daugiamečių 
pievų apskaitą, nors dėl jų 
agro-aplinkosauginė būklė 
pagerėjo.

Skaičiuojant pievų santy-
kinio pokyčio rodiklį jau yra 
įtraukiami plotai, kuriuose 
ūkininkaujama ekologiškai. 
Jų įtraukimas gerina šalies 
rodiklį. Tačiau Žemės ūkio 
ministerija Briuselyje sieks, 
kad į skaičiavimus taip pat 
būtų leista įtraukti ir kitas 
žemes, kuriose naudojami 
tausojantys ūkininkavimo 
būdai, tokie kaip neariminė 
žemdirbystė, sodai ir uogy-
nai, tvarkomi gamtai palan-
kiu būdu, auginant sertifi-
kuotus išskirtinės kokybės 
produktus pagal tausojančią 
vaisių, uogų ir daržovių pro-
gramą.

„Tikimės, kad Europos 
Komisija atsižvelgs į pa-
grįstus mūsų argumentus 
dėl nuolat didėjančio bendro 
deklaruojamo ploto, kuris 
blogina pievų santykinio ro-
diklio pokytį, tiek dėl pačių 
pievų ploto apskaitos me-
todikos. Tačiau svarbu pa-
brėžti, kad įsipareigojimas 
nearti pievų niekur nedings 
ir ūkininkai turėtų atsakin-
gai jo laikytis“, – pabrėžia 
K. Navickas.

 ŽŪM inform.

Rokiškio futbolininkai – vis dar kovoje už titulą
Rokiškio futbolo klu-

bas sėkmingai tęsia ko-
vas dėl Utenos apskrities 
futbolo federacijos salės 
pirmenybių nugalėtojų 
titulo. Po savaitgalio turo 
sumažėjo konkurentų: 
vietoj trijų, kovą tęsia 
jau tik dvi ekipos: Visa-
gino „Inter-Veteranai“ ir 
mūsiškiai.

Abi šios komandos ke-
tvirtajame varžybų ture 

iškovojo po pergalę. Vi-
saginiečiai įveikė varžy-
bų šeimininkus – Molėtų 
futbolininkus. O Rokiškio 
futbolo klubo komanda 
įveikė Zarasų „Liepsną“ 
5:2. Rokiškėnų greto-
se pasižymėjo Modestas 
Bagdonavičius, įmušęs du 
įvarčius, o Lukas Sirvydis, 
Alikas Samoilovas, Rena-
tas Giriūnas pasižymėjo po 
kartą. 

Šešių ekipų pirmenybė-

se rokiškėnai ir visaginie-
čiai iš ketverių žaistų rung-
tynių laimėjo po trejas. 
Pirmi žengia visaginiečiai 
dėl geresnio įvarčių skirtu-
mo: jie įmušė 19 ir pralei-
do 9, mūsiškiai atitinkamai 
įmušė 12, praleido 7.

Penktasis pirmenybių 
turas vyks sausio 22-ąją. 
Visos rungtynės žaidžia-
mos Molėtuose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Sausio 28 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 
fiziškai nedalyvaujant savivaldybės tarybos nariams, naudo-
jant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konfe-
renciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų projektai skel-
biami interneto svetainėje adresu: http://old.rokiskis.lt/

lt/e-demokratija/posedziai.html
Užs. 1611

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 „Rašytojas ir scenaristas Rimantas Šavelis (80-os-
ioms g. m.)“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Ievos Simonaitytės metai“, Informacijos ir kraš-
totyros skyriuje.
Vaizduojamosios dailės  (grafikos, skulptūros, tapybos) albumų par-
oda „Lietuvių išeivijos dailė“, Meno ir muzikos erdvėje. 
Rokiškio Jaunimo Centro Dailės mokyklos jaunųjų keramikų lipdinių 
paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Jurgiui Kunčinui – 75“, Lankytojų skyriuje. 
Petro Gurklio darbai, Lankytojų skyriuje. 
Panevėžio miesto Elenos  Mezginaitės viešosios bibliotekos pareng-
ta fotografijų paroda iš asmeninio poetės E. Mezginaitės artimųjų  
nuotraukų archyvo, Kūrybinėje industrinėje palėpėje. 

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Jo knygos gimsta iš širdies“, skirta prozininko, 
vaikų rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms g. m.
Spaudinių paroda „Žiemos skaitiniai“,

RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Sausio 17 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS virtu-
alios realybės (VR) akiniais ir Xbox One konsole, Viešosios bibliote-
kos Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje26
Sausio 25-12 d. 15 val. – užsiėmimai su Fisher Technik konstrukto-
riais, LEGO programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo 
programa TinkerCad, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo sky-
riaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Sausio 13 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jau-
nimui, Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Rokiškio klubas „Artritas“ š. m. sausio 19 d. 11 val. Rokiškio m. 
kultūros centro mažojoje salėje, 

rengia ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. 
Klubo narius prašome aktyviai dalyvauti.

Turėti galiojanti galimybių pasą.
Tel. pasiteirauti 8 606 76259

Trumpinama besimptome COVID-19 
liga sergančių žmonių izoliacija

Nuo pirmadienio, sau-
sio 17 d., žmonės, kuriems 
bus nustatyta besimpto-
mė COVID-19 liga, ga-
lės izoliuotis trumpiau – 
nebe 10 dienų, o 7 dienas.

Pacientams, sirgusiems 
besimptomės formos CO-
VID-19 liga, izoliacija 
galės būti nutraukiama po 
7 dienų nuo nosiaryklės ir 

ryklės tepinėlio, kurį išty-
rus PGR metodu ar atlikus 
antigeno testą buvo aptik-
tas koronavirusas, paėmi-
mo dienos.

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija primena, kad CO-
VID-19 liga gali pasireikš-
ti besimptome, lengva, 
vidutine, sunkia ir kritiškai 
sunkia ligos forma. Be-
simptome COVID-19 for-

ma laikoma, kai nėra jo-
kių COVID-19 infekcijos 
simptomų – karščiavimo, 
kosulio, gerklės skausmo, 
bendro silpnumo, galvos 
skausmo, raumenų skaus-
mo, pykinimo, vėmimo, 
viduriavimo, uoslės ir sko-
nio praradimo. 

Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos 

ministerijos inform.



  
06:00 Balta - meilės spalva 
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
07:30 KK2
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 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30  Amerikietis žudikas
00:45 Snaiperis 
01:40 Skundikas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:15 Alchemija. VDU karta
04:45 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Magijos mokslas. 
Odisėjas ir kiaulės
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji 

knyga“
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Greičiau, aukščiau, stipriau. 
Rytdienos technologijos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Prieš srovę 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Mylėti yra madinga
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 

12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Tarp mūsų mergaičių 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Vestuvių metai
22:45 Vikinglotto 
22:50 Vestuvių metai
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Vestuvių metai
00:20 Franklinas ir Bešas
01:25 Gerasis daktaras 
03:25 Tai – mes 
04:25 Franklinas ir Bešas 
05:15 Tarp mūsų mergaičių

06:00 Balta - meilės spalva 
06:30 Bus visko

07:30 KK2
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 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Skundikas
00:45 Snaiperis 
01:40 Gaudynės Šanchajuje
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 

10:25 Šuo 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Alytaus 
„Dzūkija“
21:00 Karo menas. Atpildas
22:50 Kaulų kolekcininkas
01:10 Didžiojo sprogimo teorija

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vilniaus Babilonas
07:00 „Gyvenimo linija“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas.“ 
10:05 „Dvaro rūmai” 

11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Triguba apsauga“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 „Paprasti rinkimai”
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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20 05:05 Šoka Lietuva

05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Eurolyga per LRT. 
Tiesioginė transliacija
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Stambulo 
„Fenerbachce“ – Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Stambulo.”

22:15 Kelionių atvirukai 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Greičiau, aukščiau, stipriau. 
Rytdienos technologijos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos
05:15 Ponių rojus

05:15 Tarp mūsų mergaičių 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 

07:40 Gero vakaro šou 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Karališkos širdys
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Tarp mūsų mergaičių 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kietas riešutėlis. Kerštas su 
kaupu
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Kietas riešutėlis. Kerštas su 
kaupu
01:05 Bulis 
02:05 Gerasis daktaras 
04:05 Tai – mes 
05:05 Bulis

07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Nilas. Didingoji upė
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Šuo 
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Trintukas
23:15 Karo menas. Atpildas
01:05 Didžiojo sprogimo teorija 
01:55 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais
07:00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas.“ 

10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Triguba apsauga“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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21 05:05 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Čia mano sodas
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Prancūziška siuita 
00:40 Virėjas, vagis, jo žmona ir 
jos meilužis
02:40 Kelionių atvirukai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

05:05 Bulis 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 

06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Farai 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Vyro šešėlyje
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Tarp mūsų mergaičių 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ponas Kūdikis
21:20 Deadpool 2
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Deadpool 2
23:50 Tamsos baikeris. Keršto 
demonas
01:45 Fenikso skrydis 
04:00 Vestuvių metai

06:00 Balta - meilės spalva 
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
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 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Klaidingi įrodymai
23:05 Nakties įkaitas
01:30 Kitos 48 valandos
03:15 Amerikietis žudikas

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 

08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Šuo 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Šuo 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Artimi priešai
23:15 Trintukas
01:30 Didžiojo sprogimo teorija

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vyrų šešėlyje
07:00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas.“ 

10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Triguba apsauga“ 
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 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“

• Lauko supynes. Defektas 
- suplyšęs dugnas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 623 24 274. 
Rokiškis
• Puikios būklės 
raudonmedžio sekciją. Labai 
tvirta ir talpi. Išmatavimai: 
aukštis 2,0 m, plotis 2,0 
m, gylis 38 cm, žemesnės 
vietos aukštis 1,60 m. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis
• Stalą kompiuteriui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Mažai naudotą čiužinį 
Lonas 160x200. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 615 75 539. 

BALDAI Rokiškis
• Naudotą perdažytą 
rakinamą dėžę-seifą 
įrankiams su trimis 
durelėmis. Aukštis 1,17m, 
plotis 0,45 m, gylis 0,39 
m. Spynas reiktų pakeisti. 
Kaina 60 Eur. 
• Tel. 8 686 51 571. Utena
• Labai geros būklės naudotą 
stiklinį žurnalinį staliuką. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Naudotą TV staliuką. 
Tamsiai rudos spalvos. 
Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 618 69 036. 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
• Dvigulę lovą 140x200. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Puikios būklės tachtą, 
spintą, batų dėžę, veidrodį. 
Nebrangiai. Galima atvežti. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

• Naudotą šaldytuvą. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 624 80 112. 
Rokiškis
• Nenaudotą metalinę 
rūkymo-džiovinimo spintą 
su 4 išimamomis grotelėmis 

BUITINĖ TECHNIKA

mėsai, grybams, vaisiams. 
Aukšis 1,30 m, plotis 0,75 
m, gylis 0,35 m. Šildyti 
galima ir elektra. Kaina 
105 Eur. Tel. 8 686 51 571. 
Utena
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Mažai naudotą automatinę 
skalbimo mašiną AEG 7 kg. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

• Dovanoju baldus. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 621 80 054. 
Rokiškis
• Dovanoju 3 litrų 
stiklainius.  

DOVANOJA

Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Dovanoju šaldytuvą Stinol. 
Tel. 8 677 58 323. Rokiškis
• Dovanojame žaismingą 
linksmą ilgo plauko kalytę. 
Tel. 8 654 34 282. Rokiškis
• Dovanoju Siamo kačiuką. 
Tvarkingas, savarankiškas. 
Tel. 8 624 51 640. Rokiškis
• Geriems žmonėms 
dovanojame keturių mėnesių 
amžiaus kačiukus. Mieli ir 
gražūs. Nukirminti, savo 
reikalus tvarkingai atlieka į 
dėžutę. Pašarui neišrankūs. 
Spalvos raini ir margi.  
Tel. 8 610 47 759. Rokiškis

• Juodos spalvos ilgą 
moterišką žieminę striukę su 
kapišonu. XXL dydis. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius lenktu padu. 40 
dydis. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Mažai dėvėtus vyriškus 
kailinius iš natūralaus 
avikailio. Dydis 50-IV. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Auksinį vestuvinį žiedą. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
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• Pavalkus arkliui su 
priedais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naują apykaklę šuniukui 
vedžioti. Iki 10 kg. Tamsoje 
atspindi šviesą, mėlynos 
spalvos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Plikakaklius gaidelius. 8 
mėnesių. Tel. 8 654 89 873. 
Rokiškis
• Nedidelio ūgio 3 metų 
Rusų toiterjero mišrūnę. 
Sauganti šeimininką ir 
teritoriją. Rami, namuose 
nekelianti problemų. 
Gyvena bute, tad pripratusi 
vedžiojama į lauką. Taip 
pat esant reikalui paliekama 
pas svetimus žmones, nėra 
problemų. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau sargo darbo.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 30 m. vyras ieško darbo. 
Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą, 
laikausi C, CE kategorijas. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių 
ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 87 558. 
Rokiškis
• Ieškau nuolatinio 
pagalbinio darbininko 
darbo. Man 44 m., gyvenu 
Juodupėje. Turiu Tr 2 
kategoriją. Galite siūlyti ir iš 
Juodupės. Tel. 8 680 90 181.
• Ieškau darbo nuo 8 iki 17 
val. arba trumpiau. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
moterį ar vaiką, sutvarkyti 

IEŠKO DARBO

namus. Savaitgaliais 
nedirbu. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
kapoti malkas ar dirbti 
melžėja. Tel. 8 605 06 063. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi vairuotojai 
su CE kategorija arba 
mini ekskavatoriaus 
mechanizatoriai.  
Tel. 8 620 42 656. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
ieško tiekimo vadovo 
pavaduotojos (-o). 
Pagrindinės atsakomybės 
- ataskaitų ir dokumentų 
pildymas, skiedrovežių 
ir vilkikų darbų 
organizavimas, kontrolė.  
Darbo vieta Obeliuose. 
Papildomas tel. 865620131. 
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Reikalingi malkų ruošai 
darbininkai. Darbo pobūdis: 
malkų kapojimas (kirviais), 
pjovimas (benzininiu 
pjūklu), krovimas į 
sunkvežimį. Darbas 
reikalauja fizinio krūvio. 
Darbas lauko sąlygomis. 

Galimas atsiskaitymas 
po darbo dienos. Tik 
skambučiai.  
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
betonuotojai. Darbui su 
aukšta įtampa Švedijoje. 
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje 
Rokiškyje reikalingas 
darbininkas.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Statybos įmonė siūlo 
darbą statybos meistrams, 
statybos darbų vadovams.  
Dėl informacijos kreiptis 
telefonu. Tel. 8 682 19 984. 
Rokiškis

varžtus. Tel. 8 652 77 066. 
Rokiškis
• Sausus nužievintus rąstus. 
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Naują išmanųjį laikrodį. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Dovanoju 3 l talpos 
stiklainius. 50 vnt. Tel. 8 
695 74 290. Rokiškis
• Vertikalias žaliuzes. 3 m 
plotis, 2,4 m aukštis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

• Statinę nuotekoms.  
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis
• Medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Malkas rąstais, skaldytas 
arba kaladėmis. Atvežame. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Medinę duoninę. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Matematikos uždavinynus 
6, 7, 8 - 10 klasėms. 
Uždaviniai ir sprendimai. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 
12 m, plotis 1,80 m. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Srovės reguliatorių. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Knygas. 13 tomų.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

KITA

• 0,5 l ir 0,75 l stiklainius 
su dangteliais. 0,10 Eur/vnt. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Įvairiais kiekiais 
kokybiškus 10 klasės 

Į kosmosą išskraidinti dar trys 
lietuvių kurti palydovai

Iš JAV esančio Kanave-
ralo kyšulio kosmodromo 
su „SpaceX“ raketa-ne-
šėja „Falcon 9“ į Saulės 
sinchroninę orbitą pakilo 
lietuvių bendrovės „Na-
noAvionics“ klientams iš 
Jungtinių Arabų Emyratų, 
Norvegijos ir Didžiosios 
Britanijos pagaminti paly-
dovai, pranešė įmonė.

Tai kol kas didžiausias 
vienu metu į kosmosą pa-
leistų bendrovės palydovų 
skaičius.

Tarp jų – ir vienas pirmų-
jų pasaulyje 16U dydžio pa-
lydovas, jis tiesiogiai trans-
liuos itin didelės raiškos 
vaizdus iš kosmoso.

Anot pranešimo, tai bus 
pirmasis pasaulyje mažasis 
palydovas, realiuoju laiku 

pateikiantis tokius išsamius 
Žemės vaizdus.

Pernai bendrovė „Nano-
Avionics“ paleido penkis 
klientų palydovus ir pasirašė 
81 kontraktą su buvusiais ir 
naujais klientais.

Įmonė turi keturis padali-
nius JAV, Europoje bei Jung-
tinėje Karalystėje.

BNS inform.

Uždaruose renginiuose bus privalu 
dėvėti respiratorius

Siekiant suvaldyti itin 
greit plintančios korona-
viruso atmainos omikron 
plitimą, jau nuo sausio 
17 dienos visi vyresni nei 
šešerių metų žiūrovai ir 
dalyviai bei renginį ap-
tarnaujantis personalas 
privalės viso renginio 
uždarose erdvėse metu 
dėvėti ne žemesnio kaip 
FFP2 lygio respirato-
rius, priglundančius prie 
veido ir visiškai dengian-
čius nosį ir burną. 

Kaip rašoma ministe-
rijos pranešime, respira-
torių bus leidžiama nedė-
vėti neįgalumą turintiems 
žmonėms, kurie to daryti 
negali dėl savo sveikatos 

būklės. Tokiu atveju reko-
menduojama dėvėti veido 
skydelį.

Pažymima, kad renginio 
organizatoriai privalės užti-
krinti respiratorių dėvėjimo 
kontrolę viso renginio metu 
ir neaptarnauti respiratorių 
nedėvinčių žmonių.

Organizatoriams minis-
terija rekomenduoja dalyti 
žiūrovams respiratorius bei 
iki renginio ir per pertraukas 
leisti vaizdo ar garso įrašą 
apie privalomą respiratorių 
dėvėjimą, saugaus atstumo 
laikymąsi, rankų dezinfek-
cijos būtinybę bei draudimą 
valgyti ir gerti salėje.

Be to, prie įėjimo į rengi-
nio vietą reikės pateikti in-

formaciją apie privalomą 
respiratorių dėvėjimą.

Per renginius atvirose 
erdvėse, kai neišlaikomas 
saugus, ne mažesnis kaip 
dviejų metrų, atstumas 
dėvėti respiratorius arba 
medicinines kaukes reko-
menduojama.

Dėl omikron plitimo 
renginius SAM pataria or-
ganizuoti nuotoliniu būdu 
arba lauke. 

Už šių reikalavimų ne-
vykdymą ar pažeidimą 
gali būti skiriama 500–
1500 eurų bauda, juridi-
nių asmenų vadovams ar 
kitiems atsakingiems as-
menims – nuo 1500–6000 
eurų bauda.

BNS inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-01-1811 psl.

 AVINAS. 
Savaitė, kai 

svarbu būtų, 
kaip strėlę į tai-
kinį, nukreipti 

visas savo jėgas į pagrindinį 
tikslą. Mėnuliui keliaujant 
jūsų ženklu, tam palanki 
būtų jau savaitės pradžia. 
Antradienį ir trečiadienį im-
kitės praktinių, konkrečių 
materialų pagrindą kuriančių 
veiksmų. Dienos palankios 
dalykiniams susitikimams, 
tiktų ir darbo naujoje vieto-
je pradžiai. Ketvirtadienis 
palankus deryboms, sutarčių 
pasirašymui, nekilnojamo 
turto operacijoms. Penkta-
dienis ypač tiktų pradėtųjų 
darbų ir projektų tęstinumui 
bei užbaigimui. O šeštadie-
nį, artėjant Mėnulio pilna-
čiai ir Merkurijui pradėjus 
judėti retrogradine kryptimi, 
kai kas spręsite ir anksčiau 
atidėtąsias šeimai aktualias 
buities problemas. Tai tinka-
mas laikas namų pertvarkos, 
interjero atnaujinimo darbų 
užbaigimui. Sekmadienis 
ypač tiktų kūrybingam šei-
mos laisvalaikiui. Auginan-
tys mažuosius, prisiminda-
mi savo vaikystės smagius 
patyrimus kartu pažaiskite 
judrius ir stalo žaidimus.

 JAUTIS. 
Savaitė kar-

jeros augimui. 
Jos dienos gali 
priminti kopi-

mui į aukštą kalną pasiruo-
šimą, – numatymui tikslo 
ir priemonių, apsvarstymui 
palankiausių krypčių. Sa-
vaitės pradžia, Saulei vie-
šint Ožiaragio ženkle, tiktų 
naujų tikslų išsikėlimui. 
Antradienio ir trečiadienio 
dienos, Mėnuliui keliaujant 
jūsų ženklu, palankios darbo 
pokalbiams, požiūrių deri-
nimui, teigiamiems karjeros 
pokyčiams. Jos tiktų pagrin-
dinių ir papildomų veiklų, 
bei naujų finansinių šaltinių 
paieškoms. Šios dienos pa-
lankios jums ir atsakingų 
tarpusavio santykių kūrimui. 
Ketvirtadienis tiktų kam dar-
bo naujoje vietoje, o kam ir 
bendro gyvenimo pradžiai. 
Penktadienis – diena ypač 
svarbi prisiimtų įsipareigoji-
mų įvykdymui. Tai svarbiau-
sių sprendimų metas, tinka-
mas projektų užbaigimui, 
pasiektų rezultatų apibendri-
nimui. O savaitgalį, jautres-
nių Mėnulio pilnaties ritmų 
įtakoje, kuo daugiau laiko 
skirkite savo šeimai, artimie-
siems. Pasidžiaukite buvimu 
kartu, pripildykite savo širdį 
gyvenimo džiaugsmo.

Astrologinė prognozė savaitei 
 DVYNIAI. 
Savaitė, kai 

kaip talentingas 
spo r t i n inkas , 
turėsite progų 

parodyti savo atkaklumą, 
pasiryžimą siekti profesinių 
aukštumų. Tam palankios jau 
pirmosios savaitės dienos, 
kai galėtumėte imtis įgyven-
dinti ilgai brandintus planus. 
Savaitės vidurys suteiks pro-
gų patobulėti – kam profesi-
nėje, o kam ir tarpusavio san-
tykių srityje. Ketvirtadienį ir 
penktadienį, Mėnuliui ke-
liaujant jūsų ženklu, dienos 
ypač sėkmingos draugystei 
ir meilei. O štai darbuose, 
artimų Kylančio Mazgo ir 
Juodojo Mėnulio pozicijų 
įtakoje, gautas žinias rūpes-
tingiau tikrinkite. Šios die-
nos ypač tiktų buitinių klau-
simų išsprendimui, anksčiau 
pradėtųjų darbų užbaigimui. 
Šeštadienis – emociškai jau-
tresnis. Merkurijui pradėjus 
judėti retrogradine kryptimi, 
kai kurie grįšite prie anks-
čiau kilusių sumanymų, dar 
kai kas ryšis atnaujinti bu-
vusią draugystę. Sekmadie-
nis, Mėnulio pilnaties ritmų 
įtakoje, palankus kūrybai 
bei saviraiškai, tiktų siekian-
tiems asmeninio tobulėjimo.

 VĖŽYS. 
Vidinių talen-

tų atskleidimo 
savaitė. Šią sa-
vaitę, kaip perlą 

išauginusi kriauklė jį atve-
ria saulės šviesai, taip ir jūs 
galėsite atskleisti ir išreikšti 
savo gabumus ir talentus. Ir 
nors Saulei ir Venerai keliau-
jant jums opoziciniu ženklu, 
darbų tempas gali būti kiek 
lėtesnis, šios savaitės dienos 
– tinkamas metas gilesnėms 
įžvalgoms, vidiniams atra-
dimams, emocinės pusiaus-
vyros paieškoms. Tokia gali 
būti jau pirmosios savaitės 
pradžia. Savaitės viduryje, 
Veidrodinės planetos Vak-
šijos viešinčios jūsų ženkle 
įtakoje, svarbu būtų labiau 
pasirūpinti sveikata, gera 
savijauta ir džiugia nuotai-
ka. Ketvirtadienis – diena 
palanki bendravimui, žinių 
paieškoms, dalykinėms ir as-
meninėms pažintims. Penk-
tadienį, Jupiteriui keliaujant 
griaunamuoju Žuvų ženklo 
laipsniu, įveikite abejones 
ir vidines baimes. o kartu ši 
diena suteiks progų labiau 
pasirūpinti ir savo artimai-
siais. Emociškai jautresnis 
metas jums – Mėnulio pil-
naties įtakoje – šeštadienis 
ir sekmadienis. Šios dienos, 
Mėnuliui keliaujant jūsų 
ženklu, ypač palankios būtų 
draugystei ir meilei, kūry-
binei saviraiškai, dvasiniam 

tobulėjimui. O taip pat kai 
kam, trokštantiems šeimos 
pagausėjimo.

 LIŪTAS. 
Stiprių paty-

rimų savaitė. Jos 
dienomis, kaip ir 
pritinka žvėrių 

karaliui, kaupkite jėgas būsi-
mam galingam šuoliui. Šios 
dienos – tinkamas metas 
gerai apmąstytiems, pribren-
dusiems jūsų pokyčiams: 
kam – darbuose, o kam – ir 
tarpusavio santykiuose. Vis 
tik jau savaitės pradžioje 
svarbu būtų neskubėti, kaip 
sakoma, pirma traukinio, o 
ramiai išlaukti jums tinka-
miausio momento. Galbūt 
jau savaitės viduryje kai 
kurie turėsite progų subliz-
gėti savo intelektu, organi-
zaciniais sugebėjimais, at-
skleisti geriausias kūrybines 
savybes ir taip sulaukti pri-
pažinimo, aukšto įvertinimo. 
Ketvirtadienį ir penktadienį, 
kol dar Merkurijus juda di-
rekcine kryptimi, stenkitės 
atlikti svarbiausius požiūrių 
derinimo, sutarčių rengimo 
ir pasirašymo darbus. Šios 
dienos tiktų ir nekilnojamo 
turto sandoriams, palan-
kios planuojantiems keisti 
gyvenamą vietą. Tinkamos 
ir mažųjų naujų laisvalai-
kio užsiėmimų paieškoms. 
Šeštadienis įdomus draugų 
pasiūlymais, o sekmadienį, 
Mėnulio pilnaties ritmų įta-
koje, skirkite daugiau laiko 
ir mėgstamam hobiui.

 MERGELĖ.  
Naujų durų 

paieškos savai-
tė. Jos dienos, 
Saulei ir Venerai 

keliaujant Ožiaragio žen-
klu, tai metas darbų bei pa-
pildomų finansinių šaltinių 
paieškoms. Tam palankios 
būtų jau pirmosios savaitės 
dienos. Savaitės viduryje, 
Mėnuliui viešint Jaučio žen-
kle, puikus laikas naujiems 
darbiniams kontaktams, o 
taip pat draugystės ir mei-
lės kūrimui ir stiprinimui. 
Ketvirtadienį ir penktadie-
nį, Merkurijui dar judant 
direkcine kryptimi, palanku 
ieškotis nuotolinių darbų, 
papildomų finansinių šalti-
nių, o taip pat spręsti nekil-
nojamo turto klausimus. Tad 
svarbiausius darbus, veiklų 
paieškas ir planuokite iki 
sausio 15-os. Šeštadienį, 
Merkurijui pradėjus judėti 
retrogradine kryptimi, sa-
vaitgalio dienomis kai kurie 
grįšite prie to, ką anksčiau 
buvote atidėję, metas tinka-
mas buitiniams klausimams 
išspręsti. Mėnulio pilnaties 
ritmai palankūs ir kūrybinei 
meninei saviraiškai. Padėki-

te ir mažiesiems atskleisti jų 
kūrybinius-meninius suge-
bėjimus. O kai kas bandysite 
atnaujinti ir ryšius su seniai 
matytais draugais.

SVARSTY-
KLĖS. 

Savaitė galin-
ti priminti atsar-
gų kopimą į vir-

šų virvinėmis kopėčiomis. 
Jos dienomis bus būtinas 
atidumas, kiekvieno sekan-
čio žingsnio apskaičiavimas 
ir taip pat įvertinimas pačių 
kopėčių stabilumo. Tokios 
gali būti jau pirmosios sa-
vaitės dienos, kai, tarsi pa-
siruošusius šuoliui žirgus, 
reikės dar , įvertinant esamas 
sąlygas bei aplinkybes savo 
troškimus kiek prilaikyti. Sa-
vaitės viduryje kai kuriems 
gali kilti noras paieškoti nau-
jų finansinių investicijų. Ta-
čiau Venerai Ožiaragio žen-
kle tebejudant retrogradine 
kryptimi patartina susilaikyti 
nuo nepamatuotos finansinės 
rizikos. Šis metas tinkamas 
pradėtųjų projektų vystymui 
ir plėtrai, o ketvirtadienis ir 
penktadienis – ir jų užbai-
gimui. Beje, ketvirtadienį ir 
penktadienį, Mėnuliui vie-
šint Dvynių ženkle, galimos 
netikėtos dalykinės, o kai 
kam ir asmeninės, pažintys. 
Savaitgalis, Mėnulio pilna-
ties ritmų įtakoje, gali būti 
emociškai jautresnis. Tad 
šiomis dienomis svarbus bus 
jūsų gebėjimas atrasti kuo 
daugiau gyvenimo džiaugs-
mą gausinančių dalykų.

 SKORPIO-
NAS. 

I n t e n s y v i ų 
darbų savaitė. 
Šios savaitės 

dienomis, daugėjant darbų 
kaip žiemą sniego, tam, kad 
juos visus spėtumėte nudirb-
ti – pasitelkite bendramin-
čius, kolegas, artimuosius, 
bei draugus. Tai metas, kai 
veikdami kartu, padarysite 
žymiai daugiau, o skirtingos 
išgirstos nuomonės padėtų 
išvengti galimų klaidų. Tai 
aktualu jau pirmosioms sa-
vaitės dienomis. Savaitės vi-
duryje, Mėnuliui keliaujant 
jums opoziciniu Jaučio žen-
klu, ypač svarbu bus atrasti 
balansą tarp darbų ir šeimos 
reikalų. O ketvirtadienis ir 
penktadienis – palankios 
dienos darbo susitikimams, 
požiūrių ir nuomonių de-
rinimui, bendros veiklos 
krypties radimui. Šiomis 
dienomis labiau koncentruo-
kitės ne į naujus dalykus, o 
į tai, ką jau esate pradėję, 
siekite veiklos tęstinumo ir 
užbaigtumo. Emociškai jau-
trus metas, kai prireiks jūsų 
diplomatijos bei tolerancijos 

ne tik veikloje, bet ir ben-
draujant, būtų Mėnulio pil-
naties įtakoje, šis savaitgalis. 
Jo dienas panaudokite tarpu-
savio santykių stiprinimui, 
atokvėpiui nuo įtampos, 
mėgstamai jūsų veiklai.

 ŠAULYS. 
Savaitė, kai 
jums padės jūsų 
atkaklumas ir 
o p t i m i z m a s , 

matymas ne pusiau tuščios, 
o pusiau pilnos stiklinės. 
Jau pirmosioms šios savai-
tės dienomis norėsis imtis 
ryžtingų veiksmų, sieksite 
greitesnių rezultatų. Vis tik, 
kad labiau sektųsi, neprošal 
būtų išklausti ir šalia esančių 
kolegų nuomonę. Savaitės 
vidurys ypač palankus po-
žiūrių derinimui, santarvės 
paieškoms. Šis metas tiktų 
deryboms, sutarčių ruoši-
mui. O antroji savaitės pusė 
būtų palanki ieškantiems 
naujų darbų. Būtent šiomis 
dienomis lengviau galite 
rasti ir jums tinkamą veiklos 
pasiūlymą. Ketvirtadienio ir 
penktadienio dienomis, kol 
dar Merkurijus juda direk-
cine kryptimi, laikas tiktų 
nekilnojamo turto operaci-
joms, remonto-statybų darbų 
pradžiai ir plėtrai. Šeštadienį 
ir sekmadienį, Mėnulio pil-
naties ritmų įtakoje, jam vie-
šint Vėžio ženkle, pagrindinį 
dėmesį skirkite šeimai, savo 
namams.

 OŽIARA-
GIS. 

Naujų idėjų 
įgyvendin imo 
savaitė. Jos die-

nomis, darbų sūkurio įsukti į 
veiklas, nepamirškite pasirū-
pinti, kad jūsų artimam žmo-
gui netrūktų meilės ir dėme-
sio. Šios savaitės dienomis, 
Venerai jūsų ženkle judant 
retrogradine kryptimi, dar-
buose kai kurie prisiminsite 
ir atidėtas anksčiau kilusias 
idėjas. Galbūt pats metas 
imtis jas įgyvendinti? Tam 
ypač palankios jau pirmosios 
savaitės dienos. Savaitės vi-
duryje kai kuriems gali tekti 
apsispręsti, ar likti dabarti-
niame darbe, ar ryžtis pri-
imti naujo darbo pasiūlymą. 
Gerai pasverkite aplinkybes 
ir įsiklausykite, ką jums pa-
taria ne tik logika, bet ir jūsų 
intuicija. O Ketvirtadienį 
Jupiteriui pradėjus kelionę 
griaunamuoju Žuvų ženklo 
laipsniu, į pirmą planą kils 
ir tarpusavio santykių klau-
simai. Penktadienis tiktų 
ne tik nutarusiems pradėti 
kažką naujo, bet ir anksčiau 
pradėtųjų darbų bei projek-
tų užbaigimui. Šeštadienį 
prisiminkite, ir namuose ką 
sau buvote ilgą laiką vis ža-

dėję – imkite tai ir pagaliau 
nuveikite. Sekmadienį ras-
kite laiko pasivaikščiojimui 
su augintiniu gamtoje, sma-
giam nuo darbų atokvėpiui.

 VANDE-
NIS. 

Naujų gali-
mybių paieškos 
savaitė. Ir jei 

ieškosite jų kaip ištroškęs 
vandens atsigerti, imsite ir 
susirasite. Šios savaitės die-
nomis, Merkurijui keliau-
jant jūsų ženklu, pamąsčius, 
jums idėjų ir variantų nesto-
kos – svarbu bus tik tinkamai 
iš jų pasirinkti. Tokia gali 
būti jau šios savaitės pra-
džia. Savaitės vidurys palan-
kus tiek pagrindinių tiek ir 
papildomų darbų paieškoms, 
darbo pokalbiams o taip pat 
kai kuriems jūsų pačių naujai 
veiklos pradžiai. O ketvirta-
dienio ir penktadienio die-
nomis Saturno viešnagė jūsų 
ženkle ragins didesnį dėmesį 
skirti ne tik darbams, bet ir 
gyvenimo prasmės paieš-
koms. O kai kas spręsite, su 
kuo toliau eisite gyvenimo 
keliu. Šeštadienį, Merkurijui 
pradėjus judėti retrogradi-
ne kryptimi, kai kas grįšite 
spręsti anksčiau atidėtuosius 
šeimai aktualius klausimus. 
O sekmadienį, Mėnulio pil-
naties ritmų įtakoje, paieš-
kokite naujų, įdomių šeimos 
laisvalaikio leidimo formų.

 ŽUVYS. 
E m o c i š k a i 

jautri savaitė. 
Jos sudėtinges-
nių jums astro-

loginių ritmų dienomis kai 
kada galite jaustis, kaip ta 
žvakė, įnešta į tamsesnį kam-
barį. Nepaisant ir sudėtinges-
nių situacijų ir aplinkybių, 
vis tiek švieskite, skleiskite 
į aplinką savo meilę ir šilu-
mą, atjautą ir gerumą. Jau 
savaitės pradžia – tai metas, 
kai galite tuo gerumu sušil-
dyti kitų širdis, padėti tiems, 
kam ypač reiktų. Savaitės 
vidurys tinkamas materia-
lių klausimų sprendimui. Ši 
ir ketvirtadienio diena tiktų 
konkretiems, finansinę padė-
tį stiprinantiems veiksmams, 
pagrindinių bei papildomų 
veiklų paieškoms. Penkta-
dienį, Jupiteriui keliaujant 
jau griaunamuoju jūsų žen-
klo laipsniu, gali stiprėti abe-
jonės, nerimas dėl ateities. 
Įveikite tai prisimindami.
kad anksčiau ar vėliau saulę 
dengiantys debesys išsisklai-
do. Šią ir savaitgalio dieno-
mis, Mėnulio pilnaties ritmų 
įtakoje, nepasiduokite liū-
dnesnėms mintims, atraskite 
širdžiai mielą veiklą, pagel-
bėkite tiems, kam labiausiai 
reikėtų.
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• 2 kambarių butą 52,29 kv. 
m Jaunystės g. 5 aukštas, 
balkonas. Atlikti remonto 
darbai, vonia sujungta su 
WC, virtuvė su koridoriumi. 
Pakeisti elektros laidai. 
Viename kambaryje nebaigti 
remonto darbai, sienos 
paruoštos dažyti, tapetuoti. 
Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 602 83 289. Rokiškis
• Sklypą Skemų kaime, 
7 km nuo Rokiškio. Nuo 
asfaltuoto kelio iki sklypo 
100 m. Sklypas turi adresą. 
Žemės paskirtis - namų 
valda. 61 a, yra elektros 
skydinė. Už kelių šimtų 
metrų yra tvenkiniai, gera 
vieta. Kaina derinama.  
Tel. 8 624 29 579. Rokiškis
• Gyvulininkystės 
kompleksą Kariūnų k., 
prie Kamajų, Rokiškio r. 
Bendras patalpų plotas 
4394 kv. m. Pastatų 
skaičius: 13.  Patalpoms 
reikalingas remontas. Geras 
privažiavimas. Kaina 75000 
Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Keičiu 1 kambario butą 
34,19 kv. m Panevėžio g. 
į 2 kambarių butą. Langai, 
balkonas įstiklinti. Balkonas 
6 kv. m. Antras aukštas, 
namas plytinis. Domina tik 
mikrorajonas. Su priemoka. 
Tel. 8 645 81 324. Rokiškis
• Kamajų miestelio centre 
436 kv. m administracines 
patalpas su rūsiu. Miesto 
nuotekos ir vandentiekis. 
Nėra šildymo. Patalpoms 
reikalingas kapitalinis 
remontas. Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 687 41 112.
• Gyvenamąjį namą 
Pandėlyje, Puodžialaukės 
g. Gera vieta, vandentiekis, 
reikalingas remontas. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• Naudotą surenkamą 
metalinį garažą 6x3 m. 
Lengva surinkti, visos 
detalės sužymėtos. Galiu 
atvežti į vietą. Kaina 700 

NEKILNOJAMASIS TURTAS Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Palanga
• 12 a žemės sklypą Cvirkos 
g., Rokiškyje. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 672 49 163. 
Rokiškis
• 2 kambarių bendrabučio 
tipo butą Taikos g. 19. 
36 kv. m, trečias aukštas. 
Butas tvarkingas, namas 
renovuotas. Kaina derinama. 
Kaina 18500 Eur.  
Tel. 8 674 23 855. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškio 
centre. 2 aukštas, 32 kv. m. 
Visa informacija telefonu. 
Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 621 88 103.
• Rokiškyje prie ežero 
naujai pastatytą namą. Vidus 
neįrengtas. 240 kv. m, 12 a 
sklypas. Kaina 130000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909.
• Rokiškyje nuosavų namų 
kvartale 19,82 a namų 
valdos sklypą su namo 
projektu ir statybų leidimu. 
Elektra šalia sklypo, vanduo 
ir kanalizacija - miesto. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. 
• Erdvų 5 kambarių namą 
Bajoruose. Naujas šildymas. 
Erdvus ūkinis. Kaina 
133000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Visai šalia, vos 2 km iki 
Rokiškio, link Obelių 52 kv. 
m namą. Pirmame aukšte 
atliktas remontas. Erdvus 
22 a sklypas. Yra terasa, 
voljeras, tvenkinys, atskira 
katilinė, valymo įrengimai, 
ūkinis. šildomos grindys, 
teritorija aptverta. Kaina 
52000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12, Rokiškyje. Mūrinis 
namas, ketvirtas aukštas. 
Tvarkinga laiptinė. Butui 
reikalingas remontas. Kaina 
32500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Putinų 
skersgatvyje. 6 a sklypas. 
Namui reikalingas remontas. 
Kaina 63000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 110 kv. m 

namą Juodupės miestelyje, 
Ramybės g. Medinis, 
apkaltas plastikinėmis 
lentelėmis. Plastikiniai 
langai, keisti radiatoriai, 
šiltintas antras aukštas. 
Lieka dalis baldų, Keistas 
stogas, naujai išvedžiota 
elektra. Ūkinis. Kaina 46000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių 
erdvų 69 kv. m butą 
Obeliuose. Butas šviesus, 
šiltas, tvarkingas. Bute 
yra tamsus kambariukas. 
Plastikiniai langai, šarvo 
durys. Antras aukštas. 
Erdvus rūsys. Kaina 9700 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Keičiu 1 kambario butą 
(2 aukštas iš 5, įstiklintas 
balkonas, kapitalinis 
laiptinės remontas) į 2 
kambarių butą Jaunystės 
arba Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 645 08 428. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus 
g. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra 
trifazis, 28 a žemės. Galima 
eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

• Su draugu ieškau 
išsinuomoti 1 kambario butą 
su baldais.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau nuomai žemės ūkio 
paskirties žemės Rokiškio 

NUOMA

rajone. Moku priklausomai 
nuo sklypų 180 - 250 Eur/
ha. Tel. 8 625 06 841. 
Rokiškis
• Noriu išsinuomoti 1 
kambario butą ilgesniam 
laikui. Nuomos kainą 
susitarsime telefonu. Būtų 
gerai, kad būtų tvarkingas ir 
su baldais.  
Tel. 8 693 55 933. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Išsinuomočiau 3 kambarių 
butą Rokiškio mieste, 
Kavoliškyje arba Bajoruose. 
Pirmenybė su baldais arba 
daliniais baldais. Domintų 
išperkamoji nuoma.  
Tel. 8 629 73 847. Rokiškis
• Moteris ieško nebrangaus 
buto nuomai.  
Tel. 8 605 06 063. Rokiškis

PASLAUGOS

• Du be žalingų įpročių 
pjūklininkai gali supjauti 
Jūsų kieme rąstus 
kaladėmis.  
Tel. 8 625 30 354. Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus, 
špakliavimą, glaistymą, 
dažymą, laminato-plytelių 
klojimą ir kitus vidaus 
apdailos darbus. Kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis
• Mobiliu juostiniu gateriu 
pjauname medieną kliento 
namuose. Reikalingas 
trifazis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 621 09 340. Rokiškis
• Atliekame įvairius būsto 
apdailos ir remonto darbus. 
Papildomas nr. +370 613 
31097. Tel. 8 641 48 256. 
Rokiškis
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• Perku 4 tonų priekabą.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Perku garažą mikrorajone 
arba J. Gruodžio gatvėje. 
Tel. 8 687 82 766. Rokiškis

PERKA

• Puikios būklės 3 dalių 
vežimėlį Mutsy. Labai 
patogus, lengvas, sportinė 
dalis visiškai nauja. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis
• Naudotą geros būklės 
vežimėlį. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 623 19 525. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės maitinimo 
kėdutę. Pirkta iš naujų, 
naudota vieno vaiko. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Lovą - namelį. Gamintas 
pagal užsakymą. Su Lono 
čiužiniu Jonė. 80x160. 
Kaina derinama. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 605 68 654. 
Rokiškis

• Tvarkingą sodo 
traktoriuką Murray Techas. 
2004 m., variklis 12,5 hp, 
mechaninė pavarų dėžė. 
Deka tvarkinga, dviejų 
peilių. Kaina 870 Eur. Tel. 
8 674 53 910. Kupiškis
• Traktoriuką Jonsered. 
Iš Švedjos. Informacija 
telefonu. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką. 
Variklis dirba puikiai 12,5 
ch. Pavarų dėžė mechaninė. 
97 cm pločio. Peiliai, diržai 
tvarkingi. 2012 m. Kaina 
1000 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Grandininius pjūklus. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Dolmar 2,4 kW arba 
keičiu į kokį vertingą 
daiktą. Dyzelinį kurą arba į 
darbastalį metalinį garažą. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Labai geros būklės 
Husqwarna 2,3 kW. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Profesionalų labai geros 
būklės pjūklą Stih 3 kW. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Tvarkingą puikiai 
veikiantį traktoriuką 
Jonsered. 2010 m., su 12,5 
hp varikliu, pavarų dėžė, 
automatas. Deka tvarkinga, 
peiliai nauji. Pjovimo plotis 
107 cm. Kaina 1170 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Riedučius. 38 - 39 dydžio. 
Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naudotas slides. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• PVC dailylentes. Didelis 
pasirinkimas, greitas 
pristatymas, geros kainos. 
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 
786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo 
statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medinius tekintus 
statramsčius. 19 vnt. Tinka 
laiptų turėklams, terasos 

STATYBINĖ ĮRANGA

atitvarams. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Sausą statybinę medieną. 
Viengubo pjovimo, 50 mm 
storio, 2,5 ir 4,8 m ilgio. 
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Mūro-betono frezą. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Elektrinius smūginius 
suktuvus.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą. 
Skersmuo 62 cm.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

• Audi A6. 2000 m., 
1,9 l, TDI, TA 1,5 m. 
Kėbulas perdažytas 
grublėta danga. Pakeistas 
paskirstymo diržas su 
guoliukais vandens pompa 
prieš 15 tūkst. Pakeisti 
filtrai, tepalai. Apynaujos 
demisezoninės padangos. 
Yra kablys. Kaina 880 Eur. 
Tel. 8 617 30 521. Rokiškis
• Darbinę Audi B4. 1994 
m., 1,9 l, TA iki 2022-
10. Kuriasi per šalčius, 
traukia puikiai, važiuoklė 
nebilda, šildymas, el. 
langai veikia gerai. 
Pakeistas paskirstymo 
diržas, turi nemažai 
kosmetinių defektėlių. 
Yra kablys, 4 rakteliai su 
dviem pulteliais. Kaina 
670 Eur. Tel. 8 613 43 941. 
Anykščiai
• Audi A6 C5 Avant. 
2003 m., FL, 120 kW, 
BDG rolikinis, 6 bėgių, 
mechaninė, TA 2023-08-14. 
Turi kėbulo defektų matosi 
foto, paplyšusi vair. pusėje 
sėdynė, pakritusios lubos, 
neveikia lango pakelėjas. 
Visa kita tvarkoje. Geros 
dygliuotos padangos R17. 
Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 630 82 912. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6 C5. Beveik 2004 
m., 120 kW, BDG rolikinis, 
6 bėgių, mechaninė, TA 
iki 2023-08-14. Turi 
kėbulo defektų, paplyšusi 
vairuotojo pusėje sėdynė ir 
pakritusios lubos, neveikia 
lango pakelėjas, visa kita 
tvarkoje. Trauka puiki. Kas 
kiek pasiūlytų. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 625 66 002. 
Rokiškis
• Keičiu į 7 vietų arba 
universalą tvarkingą Audi 
A4 B5. 1996 m., 1,9 l, 66 
kW, TA iki 2022-08-28. 
Yra kablys, el. langai, 
kondicionierius. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Citroen. 2007 m., 2,2 
l, 125 kW, mechaninė, 
6 bėgiai, dyzelis, TA, 
draudimas, dyzelis. Kaina 
2900 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą VW 
Sharan. 1,9 l, TDI, 66 kW, 
TA iki 2023-05. Daugiau 
informacijos telefonu. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 610 
65 174. Rokiškis
• Opel Astra visą arba 
dalimis. 2003 m., 2,2 l, 
dyzelis. Kaina 390 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A4. 
Važinėjo moteris. Kaina 
derinama. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 602 81 716. Rokiškis
• Puikios būklės du 
vienodus dviračius. 
Bėgiai 7, rėmai žemi, 
stabdžiai kojiniai, šviesos, 
aliumininiai. Vieno kaina 
210 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Neseniai iš Vokietijos 
grįžusį 2005 m. 11 mėn. 
pagamintą BMW 118 
benzininį automobilį. TA 
iki 2024-01-07. Lietuvoje 
neeksploatuotas. Kaina 

3100 Eur.  
Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Naują dviratį. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 606 96 423. 
Rokiškis
• VW Passat B4. 
Universalas 1,9 l, 66 kW, 
TA iki 2023-10. Pakeista 
tepalai, filtrai, pagr. diržo 
komplektas, priekiniai 
stabdžių diskai, kaladėlės, 
žarnelės, radiatorius. Per 
šalčius užsivesdavo. Naujai 
užtamsinti stiklai. Kėbulas 
nėra idealios būklės. Kaina 
1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis

• VW Sharan sėdynes. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 657 63 386. Rokiškis
• Dalimis Bora 1,9 l, 77 
kW, Fiat 1,9 l. Tel. 8 629 
78 838. Rokiškis
• Motociklo posūkius. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Keturias žiemines 
padangas. Likutis 6 mm. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 40 529. Rokiškis
• Kuro purkštukus 
tinkančius Mercedes C200 
- 2,2 l, D, C220 - 2,2 l, D, 
C270 - 2,7 l, D, CLK270 
- 2,7 l, D, E200 - 2,2 l, D, 
E220 - 2,2 l, D, E270 - 2,7 
l, D. Kodai 0445110100 
ir 0445110072. Tikrinti. 
Atitinka visus parametrus. 
2 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 66 kW, 85 kW, 96 
kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Džipo padangas (bekeles) 
265/70 R16. 4 vnt.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Žiemines padangas 
205/65 R16 C. 4 vnt.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lietus tvarkingus 
ratlankius R16 205/55 
su geromis žieminėmis 
padangomis. Tinka Peugot, 
Citroen, Fiat. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Audi A6 C4 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW.  
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Padangas Continental R16 
225/55 M+S. 4 vnt. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
• Gerą akumuliatorių 77 
AH 780 A. Du metus 
naudotas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW. Gerą variklį, 
dėžę, vairo kolonėlę, 
sankabą ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Metalinius ratlankius ir 
originalius gaubtus Audi 
A6. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis
• Volkswagen Sharan 
dalimis. 1999 m., 
sidabrinės spalvos.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Užvedėją - pakrovėją 
Power Bank Booster. Kaina 
49 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 
1998 m., 1,9 l, 81 kW, 
universalas. Kablį, 
priekinius ir galinius 
žibintus, dėžę, vairo 
kolonėlę.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Kuro purkštukus 
tinkančius Jeep-Grand 
Cherokee 2,7l, D, 120kW, 
Mercedes-Sprinter 2,1l, 
D-2,2 l, D-2,7l,D. 60-
80-95-115kW. Kodas 
0445110190. Yra 3 
vnt. 1 restauruotas 60 
Eur., 2 tikrinti, atitinka 
visus parametrus, 
po 40 Eur. Analogai 
0445110107,0445110108. 
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Sausio 18-oji, 
antradienis, 

3 savaitė.
Iki Naujųjų liko 348 dienos.

saulė teka 8.29 val., 
leidžiasi 16.29 val. 

Dienos ilgumas 8.00 val. 
Mėnulis (pilnatis).

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Gedgaudas, Jogailė, Liberta, 

Jolita
Rytoj:  Kanutas, Marijus, Morta, 

Raivedys, Gedvilė, Marius
Poryt: Fabijonas, Sebastijonas, 

Daugvydas, Nomeda

Dienos citata
Nesvarbu kur jūs einate, tai 

bus prieš vėją ir į kalną.

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1520 — Danijos ir Norvegijos ka-
ralius Kristianas II užkariavo Švediją.

1535 — Ispanai įkūrė Limą — 
Peru sostinę.

1778 — kapitonas James Cook 
(Džeimsas Kukas) atrado Havajų sa-
las.

1779 — Londone gimė gydy-
tojas, filologas, žodyno sudarytojas 
Peter Roget (Peteris Rožė).

1806 — F. Beaufort (F. Bofortas) 
sudarė sąlyginę skalę vėjo stiprumui 
(greičiui) matuoti.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1401 — Vytautas ir Lietuvos 
bajorai Vilniuje perdavė Lenkijai 
raštus, kuriuose buvo išdėstyta, jog 
Vytautas valdys Lietuvą kaip Lenki-
jos vietininkas, o po mirties grąžins 
ją Lenkijai.

1667 — gimė Jonas Berentas, 
lietuvių raštijos puoselėtojas. Mirė 
1737 m.

1897 — gimė etnografas Balys 
Buračas. Mirė 1972 m.

1900 — gimė Juozas Tarvydas, 
literatūros tyrinėtojas, kritikas. Mirė 
1973 m.

1918 — mirė knygnešys Jur-
gis Bielinis. Prasidėjo judėjimas už 
krikščionių vienybę. Gimė 1846 m.

1921 — Vilniuje gimė tautosa-
kininkė Aleksandra Šalčiūtė.

Post scriptum
Proto dantys dygsta ir tiems, 

kurie jo neturi.

Varškės spurgos
INGREDIENTAI:
• 500 gramų varškės
• 200 gramų kvietinių miltų 
• 2 vienetai kiaušinių 
• 80 gramų cukraus
• 1 šaukštelis kepimo miltelių
• pagal skonį vanilės esencijos (arba 
žiupsnio vanilinio cukraus)
PATIEKIANT:
• pagal poreikį - cukraus pudros

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Varškę išsukame su kiaušiniais ir cukrumi. Rekomenduojame palikti kuo ma-
žiau grūdelių.
2. Dedame išsijotus miltus, sumaišytus su kepimo milteliais ir vaniliniu cukrumi. 
Vietoj kepimo miltelių galima naudoti sodą, nugesintą actu, tačiau dėti reiktų 
prieš miltus.
3. Sumaišome tešlą. Miltų dedame tiek, kad tešla vos vos liptų prie rankų. Miltų 
kiekis priklauso nuo varškės drėgnumo.
4. Šiek tiek miltų berkite ant stalviršio ir dėkite drėgnomis rankomis suformuo-
tus kamuoliukus.
5. Vieno kamuoliuko svoris – 60–70 g. Jeigu norite mažų spurgyčių, galima 
formuoti ir perpus mažesnes.
6. Puode įkaitiname aliejų iki 170 ºC temperatūros ir kepame spurgas. Kiekvie-
ną spurgą kepame apie 6–7 minutes.
7. Iš aliejaus ištrauktas spurgas sudėkite ant popierinio rankšluosčio, kad susi-
gertų riebalai.
8. Prieš skanaujant apiberiame cukraus pudra.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija
JOANA JAKUBĖNIENĖ 1941-08-07 - 2022-01-11
Kaimiškoji seniūnija
PETRAS SADAUSKAS 1943-04-17 - 2022-01-12
Panemunėlio seniūnija
LEONAS MATICKAS 1942-01-09 - 2022-01-13

Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Mazda Premacy dalimis. 
2004 m., dyzelis.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• Mitsubishi Carisma 
dalimis. 2003 m., 1,9 l, 75 
kW, D. Viskas veikia .  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• VW lietus ratus R16. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• VW Golf dalimis.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Naudotas automobilių 
dalis: VW Passat B5, VW 
Passat B3, VW Golf 3, VW 
Golf 4, VW Sharan, Opel 
Zafira ir kt.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 
2002 m., 1,9 l, dyzelis, 
85 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• BMW ratlankius R17 
5x120. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis

• Spalvotą gerai veikiantį 
kineskopinį televizorių 
Samsung. Įstrižainė 50 cm. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• DVD grotuvą Sony. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą fotodidintuvą 
UPA-5M ir du bakelius 
foto juostų ryškinimui. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Diskinę sėjamąją. 4 m 
pločio. Daro tech. vėžias. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 665 05 810. Rokiškis
• Važiuojantį savos gamybos 
traktorių. Dyzelis. Kaina 
620 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Traktorių Massey 
Ferguson su krautuvu. 
Atvežtas iš Norvegijos. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 625 
17 722. Kupiškis
• Traktorių Massey 
Ferguson. Atvežtas iš 

• Guolius žemės ūkio 
technikai, padargams, 
automobiliams, įrangai. 
Didelis pasirinkimas, greitas 
pristatymas.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Vartomus plūgus 2 
korpusų. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Naudotas padangas su 
diskais 13 - 6,38. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 626 61 092. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
Norvegijos. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Dirbantį tvarkingą 
originalų T-1 30. Kaina 
negalutinė. Kaina 4500 Eur. 
Tel. 8 658 74 797. Rokiškis
• Savadarbio traktoriaus 
dokumentus. Naujos laidos 
numeris. Tel. 8 698 04 416. 
Rokiškis
• T-40 AM. Ūžia tiltas. 
Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• International IHC 844. 
1976 m., 59 kW. Kaina 

3000 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• Gervę. Kabinama ant 
traktoriaus galo, buvo ant 
T-40, krovė rulonus ir 
didmaišius. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• MTZ-82. Turbo, 
frontalinis. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 618 60 292. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22, 
20, 13 cm diametro.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Zid variklį. Vieno cilindro. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

Kryžkalnyje bus statomas tarptautinis 
informacijos centras apie laisvės kovas

Raseinių rajono me-
ras Audrius Bautronis 
pranešė sutaręs su Vy-
riausybe, kad šiemet 
bus skirta lėšų minėto 
centro statybai.

„Konkrečiai sutarta, 
kad Vyriausybės kance-
liarijoje bus skirtos lėšos, 
belieka mums iš projek-
tuotojų gauti techninį 
projektą su statybos leidi-
mais ir su sąmata, tuomet 
teikiame paraišką Vy-
riausybei, gauname lėšų 
ir pradedame statybos 
darbų pirkimą. Lygiagre-
čiai dėliojasi turinys, kas 
turėtų būti tame informa-
ciniame centre“, – BNS 
sakė meras.

Anot jo, tai labai reikš-
mingas žingsnis, siekiant 
įamžinti laisvės kovų 
dalyvių atminimą ir in-
formuojant ne tik apie 
Lietuvoje, bet ir kitose 
Baltijos valstybėse, Len-
kijoje, Vakarų Ukrainoje 
vykusius rezistencinius 
judėjimus.

„Manau, turėtų būti la-
bai aiški žinia ir toms vals-
tybėms, kad mes kažkuria 
prasme, kažkuria dalimi 
parodysime ir jų kovą už jų 
laisvę, kovą prieš komuniz-
mą“, – teigė savivaldybės 
vadovas.

Pasak A. Bautronio, sie-
kiama, kad į Kryžkalnio 
memorialą atvykę žmonės 
galėtų gauti ir istorinių ži-
nių, ir informaciją apie visas 
Lietuvoje esančias laisvės 
kovų vietas.

„Monumentai patys sa-
vaime neatpasakos istorinių 
įvykių, todėl modernaus 
informacinio centro sukūri-
mas greta Lietuvos partiza-
nų memorialo leis patrau-
kliai ir įdomiai, naudojant 
įvairias inovatyvias prie-
mones, pritraukti skirtingo 
amžiaus lankytojų dėmesį 
ir paskatinti domėjimąsi 
valstybės praeitimi“, – savo 
„Facebook“ paskyroje šią 
savaitę rašė meras.

Pagal planą, informacijos 
centro statyba ir įrengimas 
kainuotų apie 600 tūkst. 

eurų. 
„Planuotume, kad vasa-

rą galėtų prasidėti statybos 
darbai, rudenį prasidėtų tu-
rinio užpildymas, ir labai vi-
liamės, kad 2023 metų vasa-
rio 16 dieną arba vėliausiai 
kovo 11 dieną būtų atidaro-
mas informacijos centras“, 
– BNS sakė meras.

Informacijos centras-mu-
ziejus buvo numatytas pir-
miniame skulptoriaus Tado 
Gutausko ir architekto Sau-
liaus Pamerneckio Laisvės 
kovų memorialo projekte.

„Realiai tuomet Kryž-
kalnio projektas būtų baig-
tas – su Kęstučio apygardos 
koplyčia, su memorialu, su 
informacijos centru. Paskui 
nebent sugalvotume papil-
dyti detalėmis, puošmeno-
mis, bet iš didelių statybų 
tai bus paskutinis projek-
tas“, – kalbėjo A. Bautronis.

Jis teigė, kad norima 
memorialo teritorijoje dar 
įrengti lauko ekspoziciją, 
pavyzdžiui, parodyti, kaip 
atrodė partizanų bunkeris.

Memorialas Lietuvos 

partizanams Kryžkalny-
je atidengtas 2020 metų 
rugsėjį.

Jį sudaro 25 metrų 
aukščio lietuviško ka-
lavijo formos obeliskas 
su Vyčio kryžiumi vir-
šūnėje, atminimo siena 
ir nežinomo partizano 
kapas. Atminimo sienoje 
įrašyta apie 13 tūkst. žu-
vusių partizanų vardai. 
Šis sąrašas nuolat pildo-
mas, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos 
tyrimo centrui pateikiant 
naujų duomenų. 

Partizaninis karas 
prieš Sovietų Sąjungos 
okupaciją Lietuvoje vyko 
1944–1953 metais. Jame 
dalyvavo ne mažiau kaip 
50 tūkst. žmonių, o vi-
same pasipriešinimo ju-
dėjime kaip pogrindžio 
organizacijų nariai, rė-
mėjai dalyvavo apie 100 
tūkst. Lietuvos gyvento-
jų. Šiame kare žuvo per 
20 tūkst. partizanų ir jų 
rėmėjų.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 18 d. Naktį -3

Dieną 1
ŠV, 
5-10 m/s

Vėjuota

Sausio 19 d. Naktį -2
Dieną 3

V,
4-9 m/s

Sausio 20 d. Naktį 2
Dieną 3

PV,
5-10 m/s

Orų prognozė sausio 18 - 20 d.

netgi 256 GB vietos. Puikiai 
veikia visos funkcijos, 
jokių skilimų neturi, niekas 
nebuvo keista. Baterijos 
likutis 83 %. Pridedamas 
originalus Apple kroviklis. 
Kaina 300 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
• Labai geros būklės iPhone 

MOBILIEJI TELEFONAI

RASTA, PAMESTA

www.rokiskiosirena.lt

• Huaiwei P9. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Geros būklės telefoną 
Samsung Galaxy A10 2020. 
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Naudotą iPhone 8 64 GB 
su apsauginiu stikliuku. 
Ekranas 10/10. Pridedu 
apsauginį stikliuką. 
Komplektacijoje laidas, 
dėžutė. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
Huawei P2O 64 GB. Pirktas 
naujas iš salono. Dėžutė, 
dokumentai, kroviklis, 
ausinės. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone XS. 
Auksinės spalvos, turintis 

Seime nesutariama dėl pavojingų 
teršalų išleidimo į aplinką

Aplinkos ministras 
Simonas Gentvilas įsi-
tikinęs, kad  Vandens 
įstatymo pataisos išspręs 
vandentvarkos įmo-
nių problemas, kai jos 
smarkiai baudžiamos 
už nedidelius pažeidi-
mus. Tačiau kai kurie 
Seimo nariai kritikuoja 
pataisas ir teigia, kad 
jos sudarytų galimybę 
leisti į ežerus ir upes dar 
taršesnes nuotekas. Jie 
siūlo dar labiau griežtin-
ti reikalavimus tokioms 
įmonėms. 

„Gaudavo šimtatūks-
tantines baudas už tai, kad 
nustatydavo mikrodozę 
teršalo, bet realiai ji yra 
foninis užterštumas, nes 
gamtoje pasitaiko toks 
užterštumas“, – Seime šią 
savaitę aiškino ministras. 

Pasak S. Gentvilo, bui-
tiniuose nuotekų tinkluo-
se nesusidaro pavojingos 
medžiagos, kurios yra bū-
dingos pramonėje. 

„Buitiniams valymo 
įrengimams iki penkių 
kubinių metrų per parą iš-
leidimo nebereikės taršos 
leidimo ir vykdyti mo-
nitoringą. Nuimame nuo 
žmonių iš esmės adminis-
tracinę naštą. Didiesiems 
vandentiekininkams bū-
davo prievolė keistis tar-
šos leidimus tuomet, kai 
jie pastebi, kad nustatoma 
mikrodozė, pavyzdžiui, 
tokių dalykų, kaip ftala-
tai“, – sakė ministras.

„Ne vienas Lietuvos 
vandentiekininkas, tarki-
me, „Vilniaus vandenys“ 
gavo 7 mln. eurų baudą, 
„Kėdainių vandenys“ – 2 
mln. eurų baudą ir taip 

toliau, ir taip toliau. Tas pats 
galioja ir „Utenos vande-
nims“, – pridūrė jis.   

Pataisomis numatoma, 
kad taršos leidimas ir toliau 
visais atvejais bus reikalin-
gas, tačiau išimtis bus taiko-
ma išleidžiant buitines nuo-
tekas, kai jų koncentracija 
neviršys aplinkos ministro 
nustatytų verčių. 

Kaip sakė vienas pataisų 
iniciatorių konservatorius 
Justinas Urbanavičius, dabar 
nuo laboratorinio tyrimo jau-
trumo priklauso, kiek į aplin-
ką patenka teršalų-ftalatų 
(ftalio rūgšties esteriai, kurių 
dedama į plastikus, siekiant 
padidinti jų lankstumą, skai-
drumą bei ilgaamžiškumą).  

„Šiuo metu laboratori-
niuose tyrimuose nustatomi 
ftalatai randami nuotekose ir 
neatitinka nustatant tų nuote-
kų kiekį atskirose laboratori-
jose. Siūloma, kad tas ftalatų 
kiekis būtų reguliuojamas 
aplinkos ministro įsakymu“, 
– pristatydamas pataisas Sei-
mui aiškino J. Urbanavičius. 

„Valstietei“ Ligitai 
Girskienei pasigedus mo-
tyvų, kam reikalinga nauja 
tvarka, J. Urbanavičius tei-
gė, kad dėl skirtingų teršalų 
kiekių įmonėms skiriamos 
milžiniškos baudos.   

„Vandens įmonės ir sa-
vivaldybės gauna nemažas 
baudas, kai netiksliai nusta-
tomas ftalatų kiekis nuoteko-
se. Tos atskiros laboratorijos 
tyrimus daro atskiromis įran-
gomis ir tiesiog gaunasi to-
kia kaip ir neteisybė. Tiesiog 
būtų konkrečiai fiksuojamas 
ftalatų kiekis ministro įsaky-
mu ir tiesiog pasiekus tą ribą 
reikėtų poveikio aplinkai 
vertinimo“, – teigė J. Urba-
navičius. 

Tačiau L. Girskienė 
įsitikinusi, kad pataisomis 
yra supaprastinami reika-
lavimai stambioms van-
dentvarkos įmonėms.

„Jos ir taip nesugeba 
tinkamai susitvarkyti su 
nuotekų valymu, tai priė-
mus šį įstatymą būtų su-
darytos galimybės leisti 
į mūsų ežerus ir upes dar 
taršesnį vandenį, tai tikrai 
siūlau nepritarti ir aps-
kritai turėtų būti dar su-
griežtinami reikalavimai 
dėl nuotekų tvarkymo“, 
– tvirtino ji. 

Seimo teisininkai kri-
tikuoja pataisas – Teisės 
departamentui kelia abe-
jonių siūlymas prie bui-
tinių nuotekų priskirti ir 
nuotekas, susidarančias 
naudojant vandenį įmo-
nių, įstaigų, organizacijų 
darbuotojų poreikiams. 

„Įmonės (...) gali turėti 
labai įvairų kiekį darbuo-
tojų, todėl (...) į aplinką 
galimai būtų išleidžiami 
dideli kiekiai teršalų. To-
dėl svarstytina, ar tokios 
nuotekos turėtų būti pri-
skiriamos prie buitinių 
nuotekų“, – nurodoma de-
partamento išvadoje. 

Taip pat Seimo teisi-
ninkai svarsto, ar tokioms 
nuotekoms apskritai turė-
tų būti taikomas toks pats 
teisinis režimas kaip ir 
namų ūkių nuotekoms.   

Seimas šią savaitę po 
pateikimo priėmė svarsty-
ti tokias Vandens įstatymo 
pataisas: už balsavo 57 
Seimo nariai, prieš – trys, 
o susilaikė 28. Toliau pa-
keitimai po diskusijų ko-
mitetuose bus svarstomi 
pavasario sesijoje.

BNS inform.

Mokymų ciklą pradėjo kariuomenės 
rezervo kariai

Į Sausumos, Karinių 
oro pajėgų bei kitus vie-
netus atvyko daugiau 
kaip 750 aktyviojo rezer-
vo karo prievolininkų.

Pašaukti į mokymus 
parengtojo rezervo kariai 
tobulins individualius kari-
nius įgūdžius ir teorines ži-
nias ginkluotės, šaudymo, 
topografijos, taktikos ir 
kitose karybos srityse. Taip 
pat rezervo kariai atliks ir 
skyriaus lygmens bei kitas 

užduotis.
Kaip ir kasmet, aktyvio-

jo rezervo karių pratybose 
ar mokymuose kariai at-
naujina ankstesnes teorines 
žinias ir bazinius bei pagal 
jų turimą specialybę įgy-
tus įgūdžius, susipažįsta su 
Lietuvos kariuomenės nau-
jovėmis tam, kad prireikus 
jie galėtų efektyviai daly-
vauti šalies gynyboje.

Parengtojo rezervo karių 
įtraukimas į karinių vie-
netų veiklą leidžia ilgiau 

išlaikyti vieneto pajėgumą 
mūšio metu ar praplėsti tu-
rimus pajėgumus, teigiama 
pranešime.

Aktyviojo rezervo ka-
riai, pašaukti į pratybas ar 
mokymus, įstatymų nu-
statyta tvarka aprūpinami 
apranga, maistu bei gy-
venamąja patalpa, jiems 
mokamas atlyginimas už 
tarnybos rezerve dienas, 
taikomos socialinės garan-
tijos.

BNS inform.

Seime į priekį juda siūlymas nustatyti
kadencijas sveikatos priežiūros įstaigų vadovams

Įstatymo pakeitimai 
numatytų, kad valstybės ir 
savivaldybių biudžetinių ir 
viešųjų sveikatos priežiū-
ros įstaigų vadovai į darbą 
priimami penkerių metų 
kadencijai. Tas pats as-
muo galėtų būti skiriamas 
ne daugiau kaip dviem ka-
dencijoms iš eilės.

Parlamentas šią savai-
tę svarstydamas Sveikatos 
priežiūros įstaigų įstatymo 
pataisas pritarė tokiam Lais-
vės partijos atstovės Ievos 
Pakarklytės ir konservatorės 
Jurgitos Sejonienės pasiūly-
mui.

Seimo Sveikatos reikalų 
komitetas jį siūlė atmesti, 
argumentuodamas, kad apri-
bojus kadencijas regionuose 
gali pritrūkti specialistų 
užimti vadovų pozicijas, ta-
čiau parlamentarių siūlymui 

pritarta „už“ balsavus 65, 
„prieš“ – 18, su si lai kius 21 
parlamentarui.

Už visą įstatymo pataisų 
projektą po svarstymo bal-
savo 72 Seimo nariai, prieš 
buvo 17 parlamentarų, tiek 
pat susilaikė. Dar liko vie-
nas balsavimas dėl pataisų 
priėmimo.

Siūlymą pristačiusi I. Pa-
karklytė teigė, jog šiuo metu 
sveikatos priežiūros įstai-
gose vadovai dirba po kelis 
dešimtmečius, o neribojant 
kadencijų „sukuriama tam 
tikra vadovo neliečiamybė“, 
įstaigoje sukuriamos sąly-
gos išvešėti mobingui.

„Įvedus kadencijas su-
dėtingiau rastis tiems ydin-
giems vadovybės ir darbuo-
tojų santykiams. Aišku, kad 
kadencijos nėra vienintelė 
priemonė, skirta mobingui 
užkardyti, reikalingi kiti 

sisteminiai pokyčiai, bet va-
dovų rotacija yra viena iš tų 
priemonių“, – kalbėjo Lais-
vės frakcijos atstovė.

Opozicinių „valstiečių“ 
atstovas Aurelijus Veryga 
ragino palaikyti komiteto 
poziciją ir sakė, kad „mo-
bingo jūs tokiais dalykais 
tikrai neišspręsite“.

„Mes komitete kalbėjo-
me, kad tas (Seimo narių) 
siūlymas atsirado labai eks-
promtu. Buvo (komiteto) 
siūlymas padaryti platesnę 
analizę, pasižiūrėti, kas at-
sitiko švietimo sistemai, 
kurioje realiai pradėjo trūkti 
vadovų ir jų dabar neranda-
ma“, – kalbėjo A. Veryga.

Seimo narės siūlymą dėl 
kadencijų įregistravo po 
„Laisvės TV“ paskelbto ty-
rimo apie problemas gydy-
mo įstaigose.

BNS inform.

„Mišios, jeigu išlai-
ko atstumą, ten yra re-
komendacija“ – spau-
dos konferencijoje 
pirmadienį sakė sveika-
tos apsaugos viceminis-
trė Aušra Bilotienė Mo-
tiejūnienė.

Vyriausioji šalies 
epidemiologė Loreta 
Ašoklienė sakė, jog rei-
kalavimas dėvėti respi-
ratorius apima kino tea-

trų, profesionaliojo scenos 
meno įstaigų, taip pat kitus 
komercinius ir nekomer-
cinius kultūros, pramogų, 
sporto renginius, šventes, 
muges, festivalius ar kitus 
tam tikrą laiką trunkančius 
organizuotus žmonių susi-
būrimus viešoje vietoje, iš 
anksto nustatytu laiku.

„Toks yra bendras api-
brėžimas ir jis neapima 
religinių renginių: mišios 
čia nepatenka, joms taiko-

mos rekomendacijos. Ir jis 
neapima asmeninių šven-
čių“, – kalbėjo epidemio-
logė.

Dėl omikron atmai-
nos plitimo pirmadienį 
Lietuvoje įvestos naujos 
COVID-19 valdymo prie-
mones. Pagal jas per ren-
ginius uždarose erdvėse 
privalu dėvėti respirato-
rius, taip pat pakeista izo-
liacijos tvarka.

BNS inform.

Mišiose respiratoriai išliks rekomenduojami
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ANEKDOTAI

Tėvas:
– Ir vėl gavai 

matematikos dvejetą?
– Taigi... Labai jau 

sunki užduotis buvo.
– Kokia?
– Reikėjo surasti bendrą 

vardiklį.
– Ką?! Nejaugi iki 

šiol nerado? Taigi dar 
kai aš buvau mokykloje 
mokiausi, jo ieškojo!

***
Keli ilgai nesimatę 

draugai susitinka, išgeria 
kavinėje, paskui nutaria 
pratęsti namie. Tačiau, kai 
jau prireikia nuspręsti pas 
ką, visi ima teisintis - pas 
ką žmona pikta, pas ką 
- uošvienė. Tik vienas iš 
vyrukų drąsiai taria:

– Važiuojam pas mane, 
uošvienė valgyt padarys, 
žmona stalą paserviruos…

Nuvažiuoja - ir iš tiesų 
- uošvienė tik šypsosi, 
valgyt ruošia, žmona 
stalą greit užtiesia, alaus 
iš šaldytuvo atneša, 
užkandėlės… Draugai 
nustebę:

– Tai kaip čia yra, 
papasakok?

– Na, suprantat.. Turėjau 
aš katiną…

– Tu apie žmoną su 
uošviene papasakok, ne apie 
katiną.

– Palaukit, viską iš eilės. 
Taigi turėjau aš katiną. Ir 
jis kartą pridarė ant kilimo. 
Aš jam ir pasakiau: „kad 
daugiau taip nebūtų, tai tau 
pirmas įspėjimas”.

– Na?
– O po kelių savaičių jis 

vėl padarė ant kilimo. Aš 
jam ir sakau: “kad daugiau 
taip nebūtų, tai tau antras 
įspėjimas, o trečio įspėjimo 
nebus”.

– Ir ką?
– Taigi, kai trečią kartą 

jis pavarė ant kilimo, aš jam 
nusukau sprandą.

– Tai pala, o koks ryšys su 
žmona ir uošviene?

– Žmona turi vieną 
įspėjima, o uošvienė - jau du.

***
Grįžo Macas iš Japonijos 

namo ir gėda mieste 
pasirodyti. Galvoja - reikia 
užsimaskuoti. Prisiklijavo 
ūsus, barzdą ir išėjo į kiemą 
patikrinti maskuotės. Žiūri, 
bobutė kiemsargė šluoja 

kiemą. Prieina ir, pakeitęs 
balsą, klausia:

- Bobulyte, ar 
nepasakysite kiek dabar 
valandų?

- Pusė penkių, Arvydai.
Macas nustemba:
- Kaip gi tu mane 

atpažinai?
- Jokia aš tau ne bobulė,  

aš tavo treneris Antanas!
***
Nuskamba žadintuvas 

studentų bute. I kurso 
studentas pašoka iš lovos:

– Tai ką, vyrai, į 
paskaitas?

Antrakursis:
– Tu kvailas? Miegam 

toliau...
Trečiakursis:
– O ko čia dabar miegot? 

Gal alučio nusiperkam?
Ketvirtakursis:
– Geriau degtinėlės...
Penktakursis:
– Darom taip - metu 

monetą. Jei atvirs herbas 
- pirksim alaus, jei atvirs 
skaičius - degtinės, jei 
moneta nukris ant briaunos 
- miegam. Na, o jei moneta 
pakibs ore - visi einam į 
paskaitas.

***
Įsimylėjo kaubojus ir 

niekaip negali pasakyti 
patinkančiai merginai, 
kad jis ją myli. Kaubojus 
sugalvojo genialų planą: 
jeigu aš nusidažysiu savo 
arklį žaliai, prijosiu prie 
panelės, ji paklaus:

– Ei, kaubojau, kodėl tavo 
arklys žalias? O aš atsakysiu:

– Aš tave myliu.
Kaip tarė taip ir padarė – 

nusidažė arklį žaliai, prijoja 
prie savo išrinktosios, o ji 
jam ir sako:

– Kaubojau, aš tave 
myliu.

Kaubojus pasimetęs:
– Mm, hmmm, e, o mano 

arklys žalias.
***
Nepalietiška sėkmės 

tantra.
Instrukcija jūsų tolesniam 

gyvenimui:

Duokite žmonėms 
daugiau, nei jie tikisi. Ir 
darykite tai su džiaugsmu. 
Ši taisyklė ypač tinka 
prokurorams, boksininkams 
ir prostitutėms.

Tikėkite meile iš pirmo 
žvilgsnio. Bet kokiu atveju 
visada turite antrąjį žvilgsnį.

Niekad nesijuokite iš kitų 
žmonių sapnų ir svajonių.
Verčiau papasakokite juos 
visiems, pasijuoksite visi 
kartu.

Nespręskite apie žmones 
iš jų giminių. Nes giminės 
gali būti visai padorūs 
žmonės.

Kai jums užduoda 
klausimą, į kurį nenorite 
atsakyti, nusišypsojęs 
paklauskite: „O kodėl jūs to 
klausiate?“ Gavęs nerišlų 
atsakymą, siųskite visus 
šunims šėko pjauti.

Paskambinkite mamai. Ir 
paklauskite, kodėl ji nemiega 
3 valandą nakties?

Sakykite „į sveikatą“, 
kai girdite žmogų čiaudint.
Net jeigu jūsų veidą aptaškė 
skrepliais.

Neleiskite mažam 
nesutarimui sugriauti didelės 
draugystės. Iškart sukelkite 
visaapimantį ginčą, kuris 
vertas draugystės.

Kai suprantate, kad 
padarėte klaidą, pasistenkite 
kuo greičiau ją ištaisyti. 
Tačiau jokiais būdais apie ją 
niekam nesakykite. O jei kas 
nors pastebės, pasistenkite 
kaltę suversti kam nors 
kitam.

Keldami telefono ragelį, 
šypsokitės. Žmogus kitame 
laido gale tai pajus iš jūsų 
balso. Pabandykite su 
šypsena paskambinti telefonu 
02.

Kurį laiką praleiskite 
vienas. Tam geriausiai tinka 
spinta arba komoda. O po to 
netikėtai iš jos iššokite.

Atsiminkite, kad 
tyla – gera byla. Tai 
mėgstamiausias kurčnebylių 
pokštas.

Skaitykite daugiau knygų 
ir mažiau žiūrėkite TV. Nes 
knygų daug, o televizorius 
tik vienas.

Pasitikėkite Dievu, bet 
rakinkite mašiną. Galų gale, 
Dievas neturėjo mašinos, 
kam ji jums?

Skaitykite tarp eilučių.
Šiek tiek pasitreniravę 
galėsite skaityti ir tarp 
puslapių.

Nepasitikėkite vyrais 
ir moterimis, kurie 
bučiuodamiesi su jumis 
neužmerkia akių. Kad 
pastebėtumėte, kad jie 
neužsimerkia, jums taip pat 
prireiks neužsimerkti.

***
Į statybas ruošiasi 

atvažiuoti komisija. Darbų 
vadovas instruktuoja 
darbininkus:

– Kas beįvyktų, darykit 
vaizdą tarsi taip ir turėjo 
būti.

Atvažiavo komisija, 
vaikšto, apžiūrinėja. Staiga 
nugriuvo viena siena. Šalia 
stovėjęs statybininkas, 
linksmai pasižiūri į 
laikrodį:

– 13.42, tiksliai pagal 
grafi ką!

***
Grižta sūnus namo ir 

sako:
– Mama, su mergina 

susipažinau, nerūko, 
negeria...

– Tai kviesk ją į vidų!
Sūnus įveda vos ant 

kojų bepastovinčią, 
dvokiančią, žagsinčią 
merginą. Motina nustebusi 
klausia jos:

– Tai tu nerūkai?
– Ne-a-a... ik...
– Ir negeri?
– Ik... ne-a-a... ik...
– O kodėl?
– Nebelenda daugiau...
***
Du naujieji rusai 

kalbasi:
– Žinai, tipo... Šią 

vasarą konkrečiai 
važiuosiu atostogauti į 
negyvenamą salą.

– O žmona tipo 
neprieštaraus?

– O ko? Ji gi ten jau 3 
metus viena gyvena!

***
Boksininkas pridavinėja 

kraują. Seselė, verždama 
tvarstį:

– Taaaip, kumščiu 
dirbam.

– Į korpusą ar į 
žandikaulį?

6S 16 GB. Spalva sidabrinė. 
Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
5S 16 GB. Spalva auksinė. 
Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S 16 GB. Spalva auksinė. 

Kroviklis. Domina keitimas. 
Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 7 32 GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 
X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 

dėkliukas. Siunčiu. Domina 
keitimas. Kaina 300 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
• iPhone 7 32 GB. Juodos 
spalvos. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės 

iPhone 8 Plus 64 GB. Pilna 
komplektacija. Puikiai 
veikiantis. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
Samsung Galaxy J5. Pilna 
komplektacija, dėžutė, 
kroviklis, naujos nenaudotos 
ausinės. Užklijuota plėvelė 
ant ekrano. Dokumentai. 
Pirktas naujas iš salono 
Lietuvoje. Kaina 60 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 201 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būkles kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis. 
Ausinės. Dėkliukas. Domina 

keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės 
Samsung Galaxy S8 64 
GB. Juodos spalvos. 
Dokumentai. Dėkliukai. 
Kroviklis. Pirktas Lietuvoje 
iš salono. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia
1600. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis


