
Nepriklausomas rajono laikraštis

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,78 Eur

2022 m. vasario 4 d., penktadienis Nr. 10 (886)

Už rinkėjų papirkimą 
savivaldos rinkimuose 
Rokiškyje kaltu pripažintas 
dar vienas žmogus

2 p.

Pasiklydę tarp misijų, vizijų ir vyžų 3 p.

5 p.

Rokiškio mokykla-darželis 
„Ąžuoliukas“ atsinaujins: 
taryba pritarė projektui 
dėl pastato energinio 
efektyvumo didinimo 3 p.

4 p.

Darbą pradėjo naujasis AB „Rokiškio komunalininkas“ 
direktorius Vladas Janulis

Dėl galimybės įrengti pervažą ir vykti iš Rokiškio 
į Rokiškį tiesiai - vilčių dar yra

Rokiškėnė kvietė „kavos“ 
ir „ledų“, o įkliuvusi 
su narkotikais atsidūrė teisme

3 p.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-02-04 2 psl.

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyriaus 
mokiniai organizavo akciją „Nebūk abejingas“

Kamajų Antano Straz-
do gimnazijos Jūžintų 
skyriaus aktyvių mokinių 
klubas organizavo akci-
ją „Nebūk abejingas“ ir 
kvietė paaukoti maisto be-
globiams gyvūnams. Prie 
akcijos prisidėjo visa mo-
kyklos bendruomenė.

Paaukotas maistas per-
duotas Rokiškio beglobių 
gyvūnų organizacijai „An-
tras šansas“. O savanorei 
Nojolei Pranskūnaitei gim-
nazijos bendruomenė dėkoja 
už „gyvą“ paskaitą apie ka-
čių ir šunų auginimą ir prie-
žiūrą.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Už rinkėjų papirkimą savivaldos 
rinkimuose Rokiškyje kaltu pripažintas 
dar vienas žmogus

Už rinkėjų papirkinėji-
mą savivaldos rinkimuose 
Rokiškyje kaltu pripažin-
tas dar vienas žmogus, pir-
madienį pranešė Panevėžio 
apygardos teismas.

Rokiškėnės N. G. ištei-
sinimą teismui apskundė 
prokurorė. Bylą apeliacine 
instancija išnagrinėjęs Pa-
nevėžio apygardos teismas 
skyrė jai laisvės apribojimą 
vieneriems metams, įparei-
gojant per bausmės vykdy-
mo laikotarpį neatlygintinai 
išdirbti 120 valandų svei-
katos priežiūros, socialinių 
paslaugų įstaigose ar nevals-
tybinėse organizacijose, ku-
rios rūpinasi senyvo amžiaus 
asmenimis, neįgaliaisiais ar 
kitais pagalbos reikalingais 
žmonėmis.

„Byloje surinktų įrodymų 
visetu neginčijamai įrodyta, 
kad N. G. nuo 2019 m. vasa-
rio mėnesio pabaigos, bet ne 
vėliau kaip iki 2019 m. kovo 
3 d., Rokiškio rajone papirko 
D. V. ir R. V., sumokėdama 
jiems po 10 eurų, siekdama 
paveikti jų valią realizuojant 
savo teisę rinkti atstovus į 
Tarybą 2019 m. kovo 3 d. 
rinkimuose,“ – konstatavo 
teisėjų kolegija.

Trys Rokiškio gyventojai 
Panevėžio apylinkės teismo 
apkaltinamąjį nuosprendį dėl 
trukdymo pasinaudoti rinki-

mų teise paperkant rinkėjus 
išgirdo pernai rugsėjį.

Griežčiausiai buvo nu-
baustas rinkėjų papirkimo 
organizatoriumi teismo pri-
pažintas buvęs Rokiškio 
rajono tarybos narys „dar-
bietis“ Vidmantas Maželis  
– jam skirta 30 tūkst. eurų 
dydžio bauda.

Jis bausmę taip pat ap-
skundė, tačiau antros instan-
cijos teismas skundą atmetė. 
Pernai kalta pripažinta ir V. 
Maželio pažįstama, rokiškė-
nė D. G. bei jos į nusikals-
tamą veiką įtrauktas rokiškė-
nas E. J. 

D. G. teismas pripažino 
kalta dėl trukdymo rinkė-
jams pasinaudoti rinkimų 
teise ir skyrė jai laisvės ap-
ribojimą vieniems metams ir 
trims mėnesiams, įpareigo-
jant ją per bausmės vykdy-
mo laikotarpį neatlygintinai 
išdirbti 120 valandų svei-
katos priežiūros, socialinių 
paslaugų įstaigose ar nevals-
tybinėse organizacijose, ku-
rios rūpinasi senyvo amžiaus 
asmenimis, neįgaliaisiais ar 
kitais pagalbos reikalingais 
žmonėmis.

Analogiška bausmė, tik 
bausmės vykdymą atidedant 
metams, skirta rokiškėnui E. J.

Per ikiteisminį tyrimą nu-
statyta, kad rinkėjų papirki-
mas organizuotas prieš 2019 
metų kovo 3 dienos rinkimus 

į Rokiškio rajono savivaldy-
bės tarybą bei kovo 17 dieną 
vykusius Rokiškio rajono 
savivaldybės mero rinkimus.

Bylos duomenimis, savi-
valdybės tarybos rinkimuose 
kandidatavęs Darbo partijos 
Rokiškio skyriaus pirminin-
kas V. Maželis prieš rinki-
mus pasiūlė pažįstamai D. 
G. rasti žmonių, kurie už de-
šimties eurų atlygį balsuotų 
už jo atstovaujamą partiją ir 
reitinguotų jos sąraše V. Ma-
želį pirmu numeriu.

Vėliau per Rokiškio rajo-
no mero rinkimų antrąjį turą 
D. G. turėjo ieškoti rinkėjų, 
kurie už penkių eurų atlygį 
balsuotų V. Maželio palaiko-
mo kandidato naudai.

Į nusikalstamą veiką D. 
G. įtraukė ir Rokiškyje gy-
venantį E. J. Vyras ne tik už 
pažadėtą atlygį balsavo, kaip 
nurodė D. G., tačiau ir pats 
ėmė ieškoti rinkėjų, kuriuos 
galėtų papirkti.

Teismas, išnagrinėjęs 
bylą, tuomet konstatavo, kad 
visiškai įrodytas devynių 
rinkėjų papirkimas per mi-
nėtus dvejus rinkimus.

Apygardos teismo nutar-
tis per tris mėnesius gali būti 
skundžiama kasacine tvarka 
Lietuvos Aukščiausiajam 
Teismui.

BNS inform.

Rokiškio KKSC U13 krepšininkai 
pergalingai užbaigė pirmąjį etapą

Moksleivių krepšinio 
lygos U13 čempionato 
pirmąjį etapą pergalin-
gai užbaigė Rokiškio 
KKSC krepšininkai, ku-
rie savo aikštelėje 87:65 
įveikė Utenos DSC at-
stovus.

 
Rokiškio komandoje 

rezultatyviausiai žaidė 48 
taškus pelnęs Justas Bag-
donavičius, 18 surinko 
Matas Lekūnas, Martyno 
Dabregos ir Martyno Ka-
raliūno sąskaitose atitin-
kamai 10 ir 8 taškai.

 Komanda pateko į an-
trąjį čempionato etapą, ku-
riame varžysis su Vilniaus 

KM II, Sostinės KM VI, 
Mažeikių SM ir Telšių 
arba Šiaulių komando-
mis. Antrajame varžybų 
etape iš viso žaidžia 24 
komandos.

Rokiškio rajono 
kūno kultūros ir 

sporto 
centro inform.

Rokiškio KKSC U18 krepšininkams 
sezonas baigtas

Paskutiniąsias rung-
tynes Moksleivių krep-
šinio lygos U18 B divi-
zione sužaidė Rokiškio 
KKSC vyriausieji krep-
šininkai. Antradienį Ro-
kiškyje Gvidono Marke-
vičiaus auklėtiniai 75:66 
nugalėjo Vilniaus krep-
šinio mokyklos trečiąją 
komandą, tačiau ke-
tvirtadienį jau išvykoje 
Utenoje skaudžiai 56:92 
nusileido vietos krepši-
ninkams.

Pirmosiose rungtynėse 
Rokiškio komandą į per-
galę vedė 31 tašką pelnęs 
Ignas Jarušauskas, 16 pri-
dėjo Justas Lukošiūnas, 
9 taškai Mato Juozapa-
vičiaus kraityje. Rungty-
nėse išvykoje Ugniui La-
peliui pavyko surinkti 13 
taškų, 9 pelnė Normantas 
Šilanskas. 

Rokiškio KKSC koman-
da pasirodymą šių metų 
MKL sezone baigė per 
sužaistas 12 rungtynių iš-
kovotos 5 pergalės leido 
komandai užimti penktąją 
vietą pogrupyje. Toliau ko-

vas pratęs tik 4 geriausios 
pogrupio komandos, tad 
sezonas U18 krepšinin-
kams baigtas.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto 

centro inform.

Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai 
kviečiami į pamaldas

Vasario 6 d. 9 val. Rokiškio stačiatikių šv. Aleksandro Neviečio cerkvėje (Gedimino 
g 15) bus laikomos pamaldos. Rokiškio ir aplinkinių rajonų tikintieji kviečiami jose da-
lyvauti

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Pasiklydę tarp misijų, vizijų ir vyžų

Artėjant valstybei svar-
bioms sukaktims, tarsi sa-
vaime suprantama pasiti-
krinti, kurioje istorijos ir 
civilizacijos raidos vietoje 
esame. Tuo, o ne savadar-
biais, iš sovietmečio pavel-
dėtais mitingų scenarijais, 
šios datos yra reikšimin-
gos. Kaip atskaitos taškai, 
orientyrai pasitikrinti, 
ar teisingu keliu einame. 
Tokia data yra, be abejo, 
Vasario 16-oji. Santykis 
su kuria, kaip ir su visa 
tarpukario Lietuva, mums 
yra ne tai, kad iki galo ne-
suvoktas, bet iš esmės ir 
nepradėtas apmąstyti. 

Ši data tarsi iškrenta iš 
bendro švenčių kalendo-
riaus, kaip, tiesą pasakius, 
ir Liepos 6-oji. Šios datos 
yra akivaizdūs ženklai apie 
valstybingumo trūkius ne 
tik istorijos vadovėlyje, bet 
ir visuomenės sąmonėje. 
Kalbėdami apie viduramžių 
Lietuvą, kaip apie karalystę, 
vėliau Didžiąją kunigaištys-
tę, be abejo, gėrimės jos dy-
džiu ir tikra, bet dar daugiau, 
tariama galybe. Tačiau tos 
galybės visuomenė iš esmės 
nei pažįsta, nei tyrinėja. Nes 
mitais gyventi daug papras-
čiau. Viskas, ką tikras lietu-
vis turi žinoti apie LDK, yra 
tai, kad ji buvo nuo jūrų iki 
jūrų, kad Vytautas girdė savo 
žirgą Juodojoje jūroje, ir 
dar, būtinų būtiniausiai, kad 
laimėjome Žalgirio mūšį. 
Ten, kur nėra žinių, gimsta 
legendos ir mitai. Apie pa-
goniškąją civilizaciją (be 
esminių civilizacijos dalykų 
– miestų ir rašto, nes nu o 
kam reikia. Mes, kaip Rusi-
ja, turime savo atskirą raidos 
kelią ir bendrieji civilizacijų 
dėsniai mums, žinoma, ne-
groja), kurios niekas nematė, 
niekas negirdėjo, bet sunai-
kino lenkai su savo krikštu. 
Ir Lietuvos krikšto reikšmės 
nesuprantame, nes nu o kam. 
Kad tai buvo ne klaida, o 
viena didžiųjų civilizacinių 
pergalių, pasiekta, kalbėkim 

atvirai, daugiau nei šimtu 
metų per vėlai. Per tą šimtą 
metų dėl nuolatinio kryžiuo-
čių puldinėjimo derlingiau-
sios Lietuvos žemės buvo 
virtusios dykromis, kad kry-
žiokai ne tik sunaikino Kau-
no pilį, bet visai netyčia ir iki 
Vilniaus jau buvo atsibastę. 
Jei kryžiokų gretos nuolatos 
buvo stiprinamos visos Eu-
ropos segundonais (paveldė-
jimo teisės neturinčiais, turtų 
ir šlovės ieškančiais jaunes-
niaisiais didikų sūnumis), tai 
lietuvių gretos atsinaujinti 
taip sparčiai, nes užaugintį 
karį tuomet reikėjo 14-16 
metų. Ir patogiai pamiršta-
me, kad visa kunigaikščių 
dvarų kanceliarija buvo ve-
dama senovės rusėnų kalba. 
Kaži kodėl taip nutiko, jei 
turėjome savo civilizaciją? 

Realybė buvo kitokia. 
Toks jau mūsų kvailas 
bruožas, kad jei kažko ne-
turėjome, tai būtinai reikia 
sugalvoti. Atskiros civiliza-
cijos neturėjome ne tik mes, 
daugelis valstybių negali 
tuo pasigirti. Tačiau dėl iš 
tarpukario paveldėtų tam ti-
krų istorijos niuansų, labiau 
norime sugalvoti tai, ko ne-
turėjome, nei įvertinti tai, ką 
sukūrėme.

O tas niuansas buvo mūsų 
santykiai su kaimynine Len-
kija. Kai 1918 m. susiklostė 
palankios istorinės aplinky-
bės, tai mūsų šalys natūra-
liai nusprendė atkurti taip 
trokštamą valstybingumą. 
Tik koks valstybingumas 
tai turėjo būti? Ar Abiejų 
tautų respublika, kaip tikė-
josi Lenkija, ir, tiesą sakant, 
kone visos įtakingos Euro-
pos šalys? Deja, nei tada, nei 
dabar nepasimokome, kad 
istorija visuomet yra būtuoju 
laiku. Ir jei nutikus kokiam 
kataklizmui, šalis praranda 
valstybingumą, ji, tą vals-
tybingumą susigrąžinusi, 
negali grįžti į tą akimirką, 
kai jį prarado. Per tą laiką 
negrįžtamai pasikeičia ir vi-
suomenės santykiai, ir pati 
visuomenė gerokai pažengia 

į priekį. Ir todėl grįžti atgal, 
kad ir kaip norėtume, neįma-
noma.

Kodėl Lenkija taip troš-
ko bendros valstybės? Nes 
jiems ji, kaip ir mums LDK, 
buvo prarastasis rojus. Jiems 
Vilnius, kaip ir Krokuva bei 
Lvovas buvo miestai, ku-
riuose gimė lenkų kultūra, jų 
tautinė savimonė. Jie savęs, 
savo tapatybės dar nesuvokė 
kitaip, kaip tik būti Abiejų 
tautų respublikos piliečiais. 
O Lietuva tuo tarpu jau for-
mavo naują, šiuolaikinę, na-
cionalinę valstybę. Lenkai 
norėjo valstybę kurti nuo to 
taško, kuriame prarado vals-
tybingumą, nepaisydami to, 
kad nuo tos akimirkos nubė-
go daug vandens ir iš esmės 
pasikeitė ir tarptautinė situ-
acija, ir pati nacija. Ir koks 
viso to rezultatas? 

Labai ne koks. Atplėšę 
Vilnių, lenkai jo nepadarė 
tuo, kuo jis buvo bendros 
valstybės laikais. Baltasis 
baroko, universiteto ir kul-
tūros miestas tapo apleistu ir 
nugyventu kresu (pakraščio 
miestu). 

Tačiau Vilniaus klausimas 
buvo svarbus kita prasme. 
Tai buvo raktas į šio regiono 
tarptautinę ir gynybinę situ-
aciją. Visas pasaulis, įskai-
tant ir Latviją bei Estiją šio 
region stabilumą matė tik 
kaip Baltijos didžiąją Antan-
tę – trijų Baltijos šalių bei 
Lenkijos gynybinę sąjungą. 
Tačiau dėl Lietuvos ir Len-
kijos konflikto dėl Vilniaus 
ji buvo apskritai neįmano-
ma. Buvo galima tik mažoji 
Antantė – trijų Baltijos šalių 
sąjunga, kuri, kaip supran-
tama, didesnio efektyvumo 
neturėjo, todėl faktiškai taip 
ir nebuvo realizuota. 

Vilniaus klausimas buvo 
vienas iš tų, kurie pjudė 
lietuvius ir lenkus. Bet ne 
vienintelis. Atkurdama savo 
valstybingumą, Lietuva tu-
rėjo įrodyti visam pasauliui, 
kad yra jo verta. Kad ji ne-
nori ir neturi būti viena vals-
tybe su Lenkija. Todėl visuo-
menėje ir natūraliai, ir kiek 
pakusijama patriotiškai nusi-
teikusių veikėjų, buvo įsuk-
ta antilenkiška kampanija. 
Atsisakant visko, kas buvo 
bendra. O bendra buvo daug: 
nuo karinių pergalių, iki di-
džiųjų giminių, iki Gegužės 
3-osios konstitucijos, kurios 
reikšmės iki šiol nesupran-
tame. Ir suprasti nenorime. 
Nes nu o kam? Kam svarbu, 
kad Krokuvoje nelegalioje 
kunigų seminarijoje šv. Joną 
Paulių II kunigu įšventino 
kardinolas Sapiega. Girdėta 
pavardė, ar ne? Kam svar-
bu, kad tapęs popiežiumi, šv. 
Jonas Paulius II savo kardi-
nolo pijusę atsiuntė į Vilnių, 
į Aušros Vartų koplyčią? Ar 

mums svarbu, kad lenkai yra 
didžiausi ir artimiausi NATO 
partneriai šiandien, su ku-
riais kartu vykdėme tą pačią 
migrantų atstūmimo politi-
ką. Ar vis dar svarbu lįsti į 
1938-uosius metus ir pjautis 
dėl to, kas jau seniai tapo is-
torija?

Mes, kaip ir tarpukariu 
lenkai, vis dar taikomės bris-
ti į seniai nubėgusius istori-
jos upės vandenis. Į tą 1940-
ųjų birželio 13-ąją, dieną iki 
Sovietų sąjungos ultimatu-
mo. Mes globaliame pasau-
lyje vis dar tebesvaigstame 
apie tautinę mokyklą. Kokia 
ji gali būti tautinė XXI a.? 
Pasaulis keičiasi. O mes vis 
dar apie tautinius rainus sijo-
nus, vyžas ir žagres.

Ką tokios žinios duoda 
šiandienos jaunam žmogui, 
tiktokų kartai? Ar prieš for-
muodami tą tautinę mokyklą, 
klausiame, kam ji yra reika-
linga šiandien, ar ji aktuali. 
Ar mūsų vaikams taip svarbu 
žinoti, kokiame laikraštyje 
savo pirmuosius eilėraščius 
išspausdino Maironis? Nei 
vaikams, nei suaugusiems to 
žinoti nereikia. Tai ne žinios, 
tai tuščias, praktikoje nepri-
taikomas balastas. 

Mes iš esmės nesuvokia-
me, kad pasaulis pasikeitė. 
Kad mūsų vaikai jau ne tik 
Lietuvos, bet ir pasaulio pi-
liečiai. Pažiūrėkime patys, 
kiek kasmet jaunuolių įstoja 
į užsienio šalių universite-
tus? Kiek jaunų specialistų 
išvažiuoja dirbti į užsienio 
kompanijas. Ten kuria šei-
mas, gimsta vaikai. Kol kas 
šio proceso dar ryškiai nema-
tome. Bet jis įgauna pagrei-
tį. Ir jo simbolis – sostinėje 
parade su vėliava stovintis 
juodaodis šauliukas. Arba 
tamsiaodė mergytė, įteikusi 
popiežiui Pranciškui puokštę 
gėlių. Mums reikia pratintis, 
kad lietuvaitė tai ne tik kurią 
„mėlynakę geltonkasę kie-
kvienoj sodyboj rasi“. Kad 
mūsų tautos vaikai bus ir 
tamsesnės odos, ir tamsesnių 
akių, ir jų pavardėms reiks 
viso lotyniško raidyno. Tai 
mūsų, Lietuvos, vaikai. Ir 
ačiū jiems, kad jie sieja ateitį 
su mūsų valstybe. Ačiū kie-
kvienam grįžtančiam.

Tačiau grįžtantys yra ki-
tokio mentaliteto. Jie nebe-
nori  ir nebeturi prieš ką ir 
už ką kovoti. Mielieji, spau-
dos draudimo laikai baigėsi 
prieš šimtą metų.  Ir meilę 
šitai šaliai reikia diegti nebe 
verčiant kalti „Šešios žąsys 
su šešiais žąsyčiais“. Kad 
visi mūsų Žemaitės, Biliū-
nai, Vaižgantai ir Maironiai 
tai yra pirmosios kartos nuo 
žagrės literatūra. Ir šiandien 
skaudu suvokti, kad nuo tos 
žagrės toli ir nenuėjome.  
Kad mes savo vaikus ver-

čiame skaityti, atleiskite už 
atvirumą, pezalus apie prieš 
šimtą metų buvusį kaimą. 
Kurio seniai nėra ir niekada 
nebebus. 

Netikite? Aš jums eskur-
siją surengsiu į žaliąjį Lie-
tuvos kaimą be karvių ir 
arklių. Be audimo staklių ir 
kraičio skrynių. Bet su fen-
dais ir džondyrais. Kur nėra 
ir niekada nebuvo mieste-
lėnų romantikų išsigalvoto 
dvasingumo. Ir kaimo kaip 
tokio nebėra. O mes XXI a. 
žmogui vis dar sekame pasa-
kas apie tą „prarastąjį rojų“. 
Kur visas dvasingumas buvo 
nuo saulėtekio iki saulėly-
džio vaizdas į plūgą ir arklio 
uodegą. Ir kažkodėl galvoja-
me, kad tai įdomu vaikams. 
Atleiskite, ne tik vaikams, 
bet ir mums tai neįdomu. 
Bet kišama į galvas, nors tu 
pasiusk. Tikriausiai dėl to, 
kad daugiau ką kišti ir nėra. 
Miestai? Ne, neįdomu. Nes 
1938-ųjų lietuviui miestas 
ir jo kultūra buvo svetimi. 
Technologijos? Ne, negirdė-
jome, o kam. Mūsų „prekės 
ženklas“ – vyžos ir žagrės. 
Jaunimo kultūra, nūdienos 
iššūkiai? Juk literatūra tai se-
niems diedams ir apie senus 
diedus. O visa, kas nepaten-
ka į žagrių ir vyžų kategori-
jas, tai nyki nūdiena, neverta 
dėmesio.

Mūsų švietimo korifė-
jams sunku suvokti, kad 
Šekspyras ar Gėtė nėra kon-
kurentai lietuvių rašytojams. 
Nes mes neturime ne tik 
Šekspyro. Mes apskritai ne-
beturime rašytojų. Tą liudija 
ir tai, kad šiemet Nacionali-
nės premijos negavo nė vie-
nas rašytojas.  Ji teko tiems, 
kurie labiau suprantami – vi-
zualiesiems menams. Nes tie 
dar sugebėjo kažkiek evoliu-
cionuot. O štai  rašytojai anei 
kaip. 

Ne ką geriau ir su istorija. 
Vis dar mokome testukais. 
Nes patikrinti lengva. Užtat 
turime jau ištisą kartą poli-
tikų-ufonautų, nesiorientuo-
jančių nei laike, nei erdvėje. 
Nes istorijos mokoma ne 
tam, kad kažkas mokėtų ei-
lės tvarka surikiuoti senovės 
valdovus. Arba parašyti pen-
kias kryžiaus karų priežastis. 
Istorija reikalinga, kad pra-
eities tyrimo būdu galėtume 
suvokti šiandienos visuome-
nės gyvenimo dėsnius. Ir ką 
turime? Daug šiandienos vi-
suomenės veikėjų, politikų, 
influenserių juos supranta? 
Atrodo ir protingi žmonės, o 
kai reikia kažką daryt, išei-
na: norėjo kaip geriau, išėjo 
kaip visada. 

Štai dabar svaigstame: 
Taivanis duos milijardą pus-
laidininkių pramonei Lie-
tuvoje. O kaip jūs ją kurti 
ruošiatės, mielieji? Kas ją 

kurs? Tie, kuriems leista 
nuo devintos klasės faktiš-
kai nesimokyti matematikos, 
fizikos, chemijos? Tie, kurie 
nesugeba penkių uždavinių 
išspręst, kad išlaikytų valsty-
binį matematikos egzaminą? 
Mes sunaikinom potenci-
alą, iš kurio galima kurti tą 
pramonę. Nes svaigti apie 
Mykoliukus ir Severiutes 
paprasta, o pabandyk tu pa-
ruošti būsimuosius studen-
tus, gebančius universitete 
ne matematikos pradmenų 
mokytis? 

Jų net mokyti jau nėra 
kam. Pagaliau atėjo ta stebu-
klinga švietimo reforma ir iki 
mūsų, kai pagaliau priartėja-
ma prie XXI a. O ne 1938-
ųjų. Ir dabar kiekviena se-
niūnijos sostinė svaigo apie 
kaimo gimnaziją. Nes nu 
mūsų kaimas baisiai fainas, 
trys bobutės ir kombainas. 
Ir gimnazija. Buvo kišamos 
milžiniškos Europos Sąjun-
gos fondų lėšos į tų gimnazi-
jų remontą, į sienas, akmenis 
ir plytas. Ir dabar jau priei-
nama prie dėsningo spren-
dimo, kurį reikėjo priimti 
dešimt metų atgal, kai jau 
buvo aišku, kad net paskuti-
nis motyvas laikyti tas vargo 
mokyklas nebegroja – demo-
grafija. Dar prieš dvejus me-
tus rašiau – kai demografija 
sukasi apie 140-150 gimusių 
vaikų, tai tiek vaikų pakanka 
tik miesto mokykloms. Tų 
vaikų  yra septynios klasės: 
trys Senamiesčio progimna-
zijai, trys – Juozo Tūbelio 
progimnazijai ir viena klasė 
„Ąžuoliukui“. O kur klasės 
likusioms mokykloms? 

Finansuodami įgeidžius 
turėti 1938-ųjų švietimo sis-
temą, mes kišame milžiniš-
kas lėšas faktiškai į niekur. 
Tai ne kažkieno pinigai iš 
dangaus, tai mokesčių mo-
kėtojų pinigai. Pasakykit sau 
sąžiningai, daug pažįstate 
jaunuolių, kurie norėtų tapti 
inžinieriais, biotechnologais, 
puslaidininkių specialistais. 
Ir kiek pažįstate būsimųjų 
viešųjų ryšių specialistų, bū-
simų vizualinių menų atsto-
vų, būsimų teisininkų? Štai 
ir atsakymai. Kam vaikui 
mokytis fiziką ar chemiją, jei 
jis gali kažką pafotografuot 
ar papiešt? Užtai ir turim 
daug piešiančių, kitaip sa-
kant, nekvalifikuotos darbo 
jėgos su diplomais už visų 
mūsų pinigus, bet neturim 
moderniųjų technologijų 
specialistų.  

Mes net nematom porei-
kio juos ruošti. Juk įstrigo-
me 1938-uosiuose. O tada 
jų daug nereikėjo. Ir dabar 
puoselėjame tai, kas seniai 
praėjo, pamiršdami apsidai-
ryti, kokioje realybėje gyve-
name, ir ko šiandien mums 
reikia. Šiandien, o ne vakar 
ir ne užvakar. 

BRYDĖS

Lina-DŪDAITĖ KRALIKIENĖ
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Dėl galimybės įrengti pervažą ir vykti iš Rokiškio į Rokiškį tiesiai – vilčių dar yra
Rokiškio miesto ir ra-

jono gyventojai turbūt 
ne kartą pagalvojo: kodėl 
reikia važiuoti aplinkui 
keletą kilometrų, jeigu 
reikiamą vietą galima pa-
siekti tiesiai, važiuojant 
per pervažą Jūžintų ga-
tvėje, Rokiškio miesto ri-
bose. Kažkada, maždaug 
prieš dvidešimt su viršum 
metų, šioje vietoje bėgius 
kirsti buvo galima ir au-
tomobiliais, dabar, deja, 
- tik pėsčiomis. Kai kurie 
atvažiuoja iki bėgių ra-
tuoti ir po to, palikę auto-
mobilius, kulniuoja arba 
į vieną, arba į kitą pusę 
pėsčiomis.

Atskirti
Situacija tokia, kad, ge-

ležinkelio bėgai atskyrė 
visą gyvenamąjį kvarta-
lą, kurio gyventojai turi iš 
Rokiškio miesto į namus 
(taip pat į Rokiškį, tik jau 
už bėgių) važinėti kelis 
kilometrus aplinkui. Netgi 
pas kai kuriuos kaimynus 
rokiškėnai šioje vietovė-
je automobiliu nuvažiuoti 
negali. Norintiems vykti 
Jūžintų, Obelių, Kriaunų 
kryptimi taip pat būtų pa-
togu važiuoti tiesiai per bė-
gius, nesukant papildomų 
ratų. Žiūrint ir iš vienos, ir 
iš kitos bėgių pusės, kyla 
mintis – nejaugi per tiek 
laiko niekam iš rajono va-
dovų nešovė į galvą ištai-
syti situaciją?

Meras: jeigu 
priklausytų vien nuo 
savivaldybės, būtų 
padaryta
Ar tikrai savivaldybės 

vadovai iki šiol nepasido-
mėjo galimybe važinėti iš 
miesto ir į miestą be papil-
domų vingių, paklausėme 
Rokiškio rajono savival-
dybės mero Ramūno Go-
deliausko. Šis atsakė, kad 
jeigu tai priklausytų vien 
nuo savivaldybės, tikrai 
situacija jau būtų išspręs-
ta. Sprendimus dėl perva-
žų įrengimo priima įmonės 
„Lietuvos geležinkeliai“ 
bei Lietuvos automobilių 
kelių direkcija. Savival-
dybė kreipėsi į atsakingas 
institucijas dėl pervažos 
įrengimo, tačiau gauta in-
formacija, kad tai gali pa-
reikalauti gana didelių in-
vesticijų.

Pirmiausia turėtų būti 
vertinamas saugumas
VĮ Lietuvos automobilių 

kelių direkcija atsakė, kad 
klausimas dėl geležinkelio 
pervažų įrengimo nepri-
klauso įmonės kompeten-
cijai. AB „Lietuvos gele-

žinkeliai“ atstovas spaudai 
Gediminas Petrauskas in-
formavo, kad įrengti per-
važą galimybė yra, tačiau 
tam keliami tam tikri reika-
lavimai. Reikalavimo, dėl 
kurio anksčiau buvusi per-
važa buvo panaikinta, šiuo 
metu nebėra, tačiau naujų 
pervažų įrengimą reguliuo-
ja Pervažų įrengimo ir nau-
dojimo taisyklės, kuriose 
yra numatytos tam tikros 
sąlygos. Pagrindinė sąlyga 
naujai pervažai įrengti  – 
turi būti atlikta pavojaus 
analizė ir įvertinimas. Ver-
tinimą atlikti neužtenka – 
turi būti gautos teigiamos 
išvados. Tokia procedūra 
kainuoja brangiai, o išlai-
dos, kaip ir pačios perva-
žos įrengimo atveju, tektų 
pervažos įrengimu suinte-
resuotiems fiziniams ar ju-
ridiniams asmenims.

AB „Lietuvos geležin-
keliai“ atstovas išvardijo ir 
atvejus, kada neleidžiama 
įrengti naujų pervažų bei 
perėjų. Jų negalima įrengti:

Geležinkelio keliuose, 
kuriuose esamas arba nu-
matomas traukinių greitis 
didesnis kaip 120 km/h;

pervažų, jeigu 5 km ir 
mažesniu atstumu yra via-
dukas arba kita pervaža; 
draudimas netaikomas, 
jeigu pervažos įrengiamos 
gyvenvietėse ar privažiuo-
jamuosiuose geležinkelio 
keliuose;

I, II, III, IV kategorijų 
pervažų negalima įrengti, 
jeigu:

automobilių kelias kerta 
tris ir daugiau pagrindinių 
geležinkelio kelių;

automobilių ir geležin-
kelio keliai susikerta iška-
sose ir kitose vietose, ku-
riose matomumo sąlygos 
neatitinka Taisyklių 1 prie-

de nurodytų reikalavimų;
techninės apžiūros ko-

misijos sprendimu perva-
žos turi būti prižiūrimos 
pervažininkų.

Taisyklėse numatytos ir 
išimtys dėl jų taikymo.

Gali kainuoti apie 
milijoną eurų
Kadangi meras R. Gode-

liauskas kaip kliūtį įrengti 
pervažą pirmiausia pami-
nėjo dideles biudžeto iš-
laidas, pasiteiravome, kiek 
vis tik kainuotų pokyčiai 
Jūžintų gatvėje. AB „Lietu-
vos geležinkeliai“ atstovas 
G. Petrauskas atsakė, kad 
naujos pervažos įrengimo 
kaina priklauso nuo daug 
aplinkybių: per kiek gele-
žinkelio kelių ji bus kloja-
ma, koks jos plotis, kokios 
konstrukcijos bus naudoja-
mos, danga, signalizacijos 
sistemos ir t.t. Preliminariu 
vertinimu, šios pervažos 
įrengimas su visomis pro-
cedūromis gali kainuoti 
apie 1 mln. eurų.

Galimybė pervažiuoti 
automobiliu panaikinta 
dėl reikalavimų laikytis 
nustatyto atstumo nuo 
viaduko
Be abejo, kilo ir klausi-

mas, dėl kokios priežasties 
buvo panaikinta pervaža, 
dėl ko gyventojams susi-
darė nepatogumai. Gauto 
atsakymo esmė – anksčiau 
galiojo reikalavimai laiky-
tis tam tikro atstumo nuo 
viadukų. Kadangi pervaža 
reikalavimų neatitiko, ji 
buvo panaikinta. Cituo-
jame AB „Lietuvos gele-
žinkeliai“ atsakymą: „Iki 
2017 metų Pervažų įrengi-
mo ir naudojimo taisyklėse 
galiojo nuostata, kad per-
važos panaikinamos, kai 

5 km ir mažesniu atstumu 
nuo pervažos pastatomas 
viadukas per geležinke-
lį. Tokia nuostata siekta 
didinti eismo saugumą ir 
traukinių pralaidumą gele-
žinkelio tinkle. Nuo Jūžin-
tų g. toks viadukas yra 2 
km atstumu, todėl, iškilus 
viadukui, pagal galiojusias 
taisykles panaikinta dalis 
vietų, kuriose automobi-
liai gali kirsti geležinkelį. 
Viena iš tokių pervažų yra 
Jūžintų ir Žemaitės gatvė-
se. Šiuo metu minėtos per-
važos vietoje įrengta perėja 
gali naudotis tik pėstieji.“

Savivaldybė vertina 
galimybes atlikti 
analizę
Kad savivaldybė mi-

nėtos pervažos įrengimu 
domisi, patvirtino Rokiš-
kio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 

Andrius Burnickas. Jis in-
formavo, kad klausimą dėl 
galimybės įrengti automo-
biliais įveikiamą pervažą 
svarstė savivaldybės Sau-
gaus eismo komisija. Buvo 
kreiptasi į Lietuvos auto-
mobilių kelių direkciją. Iš 
ten gautas atsakymas, kad 
reikalingas eismo saugu-
mo įvertinimas, ką praktiš-
kai anksčiau atsakė ir AB 
„Lietuvos geležinkeliai“. 
Pasak A. Burnicko, įreng-
ti pervažą šioje vietoje ti-
krai apsimoka, nes būtų 
nukreiptas sunkiasvorių 
automobilių srautas nuo 
pagrindinių miesto gatvių. 
Kadangi Lietuvos automo-
bilių direkcija savivaldy-
bei atsakė, kad apmokėti 
už eismo saugumo įvertini-
mą reikės iš savivaldybės 
biudžeto, šiuo metu, kaip 
informavo A. Burnickas, 
domimasi, kiek tai kainuo-

tų savivaldybei. Po to bus 
sprendžiama, ar verta įdėti 
tiek lėšų. Anot A. Burnic-
ko, savivaldybė gali su-
mokėti vieną kitą tūkstantį 
eurų, tačiau ne daugiau, o 
be to, tokios ekspertizės 
atlikimas negarantuotų, 
kad įrengti automobiliais 
pervažiuojamą pervažą bus 
galima. Sužinojęs, kad AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ 
numatė, kad šios pervažos 
įrengimas gali kainuoti 1 
mln. erų, administracijos 
direktorius tokia kaina su-
abejojo. Pasak jo, galbūt 
turėta omenyje, kad šioje 
vietoje būtų įrengiamas 
viadukas ir kokie nors su-
dėtingi įrenginiai. Šiuo 
atveju reikia tik paprasto 
pervažiavimo per bėgius, 
sutvirtinant bėgius, užti-
krinant eismo saugumą. 
Tad vilties vis dar yra...

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškėnė kvietė „kavos“ ir „ledų“, o įkliuvusi su narkotikais atsidūrė teisme
Tarpusavyje susiraši-

nėdami ir tardamiesi dėl 
susitikimo, du Rokiškio ra-
jono gyventojai narkotines 
medžiagas vadino „kava“. 
Dar vienas narkotikų įsi-
gijęs vyras iš Kupiškio ži-
nutėse jas vadino „ledais“. 
Galiausiai visi trys pomė-
giu svaigintis narkotinėmis 
ir psichotropinėmis me-
džiagoms panašūs „veikė-
jai“ atsidūrė teisme, kur 
2022 m. sausio 31 d. išklau-
sė nuosprendį.

Sulaikė dėl vagystės ir 
pagavo su narkotikais
2021 m. balandžio 13 d., 

Rokiškio mieste, Vilties ga-
tvėje, dėl tiriamos vagystės 
buvo sulaikytas 32 metų Ka-
voliškio kaimo gyventojas A. 
Š. Paaiškėjo, kad jis neseniai 
buvo įsigijęs narkotikų. Apie 
tai vyras prisipažino bei pats 
iš džinsų kišenės ištraukė tris 
folijos paketėlius su baltos 
spalvos milteliais. Vėliau 
buvo nustatyta, kad šiuose 
paketėliuose – amfetami-
nas. Policijos pareigūnams 
besiaiškinant rastų narkoti-
kų kilmę, A. Š. prisipažino, 
kad amfetaminą įsigijo iš 43 
metų rokiškėnės R. R.

Iš ko įsigijo narkotines 
medžiagas, nenurodė
Teisme Rokiškio miesto 

gyventoja R. R. papasako-
jo, kad 2021 m. balandžio 
mėnesį per keletą kartų nu-
sipirko amfetamino, „eksta-
zy“, kanapių ir vieną tabletę 
raminamųjų. Nei policijos 

tyrėjams, nei teisme mote-
ris nenurodė, kurioje vietoje 
įvyko sandoriai, kas buvo 
šių uždraustų medžiagų 
pardavėjai. Savo kaltę dėl 
narkotinių bei psichotropi-
nių medžiagų laikymo bei 
pardavimo pripažinusi R. R. 
teismą įtikinėjo, kad narko-
tikus pirko savo reikmėms, 
nes juos retkarčiais vartoda-
vo.

Pardavė „kavos“ 
už 45 eurus
Kaip paaiškėjo, su A. Š., 

pas kurį buvo rasti trys pa-
ketėliai amfetamino, moteris 
kartas nuo karto bendrau-
davo, kartu vartodavo nar-
kotikus. Kavoliškio kaimo 
gyventojas, norėdamas gauti 
pavartoti narkotinių medžia-
gų, R. R. rašydavo: „Ar ga-
liu užsukti kavos?“ ir pan.  
Rokiškėnė pripažino, kad tą 
dieną, kai „bendramintis“ 
A. Š. įkliuvo policijai, jam 
pardavė tris paketėlius am-
fetamino už 45 eurus. Pasak 
moters, „prekę“ ji pardavė 

už tokią pačią kainą, už ko-
kią buvo įsigijusi.

Narkotikus rado 
kojinėje
Kad iki šiol neteista R. R. 

platina narkotines medžia-
gas, galutinai paaiškėjo 2021 
m. balandžio 21 d., kai 21 
val. 45 min., kelyje Radiškis 
– Anykščiai - Rokiškis, ties 
Palūšnių kaimu Rokiškio ra-
jone buvo sustabdytas auto-
mobilis „Subaru“, kuriuo va-
žiavo jau minėta R. R. bei ją 
pažįstantis 41 metų Kupiškio 
miesto gyventojas M. L. Po-
licijos pareigūnai atliko kra-
tą ir pas kupiškėną kojinėje 
rado užspaudžiamą maišelį 
su amfetaminu. Netruko pa-
aiškėti, kad narkotikais ro-
kiškėnė R. R. „susimokėjo“ 
už kelionę iki Svėdasų.

Krata parodė, kad tai – 
ne vienkartinis poelgis
Kitą dieną po sulaikymo 

kelyje namuose pas R. R. 
Rokiškio mieste buvo atlikta 
krata. 2021 m. balandžio 22 

d. virtuvės spintelėje rastos 
elektroninės svarstyklės, du 
užspaudžiami maišeliai su 
augalinės kilmės medžiaga, 
gelsvos spalvos tabletė, 17 
vnt. užspaudžiamų maišelių 
su miltelių likučiais, arba-
tinis šaukštelis bei folijos 
gabalėlis, plastikinė talpa su 
milteliais. Specialistai nusta-
tė, kad dalyje tuščių maišelių 
yra kanapių likučių, kitoje 
dalyje – amfetamino. Gels-
vos spalvos tabletėje – dar 
kita psichotropinės medžia-
ga.

Griežčiausia 
atsakomybė - moteriai
Dviejų vyrukų veiksmai 

buvo įvertinti kaip baudžia-
masis nusižengimas, numa-
tytas Baudžiamojo kodekso 
259 straipsnio 2 dalyje, o 
rokiškėnei R. R. pareikšti 
kaltinimai, padarius sun-
kų nusikaltimą, numatytą 
Baudžiamojo kodekso 260 
straipsnio 1 dalyje, kadan-
gi ji narkotines medžiagas 
platino. Už tokį nusikaltimą 
įstatymas numato tik laisvės 
atėmimo bausmę, tačiau teis-
mas ieškojo galimybės anks-
čiau neteistos moters neizo-
liuoti nuo visuomenės.

Teismas vadovavosi 
teisingumo principu
Panevėžio apylinkės teis-

mo Rokiškio rūmų teisėjas 
Artūras Dilys priėmė nuos-
prendį, kuriuo pripažino, 
kad R. R. padaryta veika 
nesukėlė didelio pavojaus 
aplinkiniams ar visuomenei. 

Atsižvelgta į tai, kad moteris 
anksčiau neteista, įsidarbino, 
augina nepilnametį vaiką. 
Teismas padarė išvadą, kad 
terminuotos, kad ir mini-
malios straipsnio sankcijoje 
numatytos 2 metų laisvės at-
ėmimo bausmės, paskyrimas 
prieštarautų teisingumo prin-
cipui bei bausmės paskirčiai. 
Rokiškio miesto gyventojai 
R. R. parinkta švelnesnė, nei 
straipsnio sankcijoje numa-
tyta, bausmės rūšis. Teismo 
nuomone, pakankama baus-
mė šiai kvietusiai „išgerti 
kavos“ ar „ledų“ moteriai 
būtų laisvės apribojimas il-
gesniam laikui, nustatant jai 
draudimus bei įpareigoji-
mus.

Kaltinamųjų asmenybės
Visų trijų narkotinių me-

džiagų mėgėjų atsakomy-
bę lengvinančia aplinkybe 
pripažinta tai, kad jie savo 
kaltę pripažino bei nuošir-
džiai gailėjosi. Du kaltina-
mieji anksčiau teisti nebuvo, 
tačiau trečiasis – Rokiškio 
rajono gyventojas A. Š. -  
nusikalstamą veiką padarė, 
būdamas teistas už tyčinių 
nusikaltimų padarymą, ne-
išnykus teistumui, tai yra, 
būdamas recidyvistu. Visi 
trys nuteisti asmenys yra dir-
bantys.

Už narkotikų platinimą – 
laisvės apribojimas
Rokiškėnei, kuri perdavė 

narkotines medžiagas var-
toti kitiems, teismas skyrė 1 
metų 4 mėnesių laisvės apri-

bojimo bausmę. Šiuo laiko-
tarpiu moters elgesį kontro-
liuos Probacijos tarnyba. Jai 
skirti įpareigojimai: per šešis 
mėnesius neatlygintinai iš-
dirbti 100 valandų sveikatos 
priežiūros, socialinių paslau-
gų įstaigose ar nevalstybi-
nėse organizacijose, kurios 
rūpinasi senyvo amžiaus 
asmenimis, neįgaliaisiais ar 
kitais pagalbos reikalingais 
žmonėmis; viso laisvės apri-
bojimo bausmės laikotarpiu 
dirbti, o darbo netekus, re-
gistruotis Užimtumo tarny-
boje. Viso laisvės apribojimo 
bausmės laikotarpiu R. R. 
uždrausta bendrauti su kitais 
dviem nuteistaisiais A. Š. ir 
M. L. bei vartoti psichiką 
veikiančias medžiagas.

Įgijusiems narkotines 
medžiagas - baudos
Už baudžiamojo nusi-

žengimo padarymą A. Š., 
kuris anksčiau buvo teistas, 
teismas nusprendė skirti 40 
MGL (2000 Eur) dydžio 
baudą. Šią sumą vyras ga-
lės sumokėti per 12 mėne-
sių nuo nuosprendžio įsitei-
sėjimo dienos. Kupiškėnui 
M.L. taip pat skirta bauda. 
30 MGL (1500 Eur) dydžio 
baudai sumokėti jam taip pat 
skirti ištisi metai.

Nuosprendis šiuo metu 
nėra įsiteisėjęs ir per 20 die-
nų nuo jo paskelbimo dienos 
gali būti skundžiamas Pane-
vėžio apygardos teismui per 
Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmus.

Rita GRIGALIENĖ

Darbą pradėjo naujasis AB „Rokiškio komunalininkas“ direktorius Vladas Janulis
Nuo 2022 m. vasario 1 

d. naujas pareigas pradėjo 
eiti AB „Rokiškio komuna-
lininkas“ vadovas Vladas 
Janulis. Laimėjęs konkur-
są, jis iš AB Rokiškio butų 
ūkis direktoriaus pavaduo-
tojo kabineto persikraustė į 
tame pačiame pastate esan-
čias patalpas antrame aukš-
te ir jau planuoja darbus, 
kurių imsis, geriau susipa-
žinęs su įmonės situacija.

Nors daugeliui rokiškėnų 
šis žmogus yra pažįstamas, 
tiems, su kuriais keliai nesu-
sikirto, paprašėme prisistaty-
ti.

- Papasakokite trumpai
 apie save – kur gimėte, 
ką mokėtės ir panašiai.
- Gimiau Rokiškyje, 1965 

metais, neseniai buvo mano 
gimtadienis, bet datos gal 
neminėkime. Rokiškio butų 
ūkyje dirbau 24 metus. Pagal 
išsilavinimą esu inžinierius. 
Mokiausi Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje.

- Koks Jūsų santykis su 
politika? Ar priklausote 
kuriai nors partijai?
- Priklausau socialdemo-

kratų partijai, tačiau savival-
dybių tarybų rinkimuose ne-
dalyvavau. Manau, politika 
paįvairina gyvenimą, tačiau 
giliai į tai nelendu.

- Su kokiais iššūkiais 
teko susidurti 
ankstesnėje 
darbovietėje?
- Rokiškio būtų ūkis už-

siima daugiabučių namų 
priežiūra, remontu ir sudėtin-
giausia būdavo rasti bendrą 

kalbą su butų savininkais. 
Dažnai žmonės ateidavo kal-
bėtis dėl įvairių problemų 
emociškai susijaudinę. Mo-
kiausi suprasti, kad klientas 
visada teisus. Įsitikinau, kad 
pirmiausia žmogų reikia iš-
klausyti, leisti išsikalbėti, po 
to bendromis jėgomis ieško-
ti sprendimo. Iššūkis buvo 
ir Rokiškio butų ūkyje kurį 
laiką vykstantis reorganizaci-
jos procesas. Reorganizacija 
praktiškai vyko nuo 2016 
metų, tačiau kuriam laikui 
šie pokyčiai buvo pristabdy-
ti, kadangi trukdė uždarosios 
akcinės bendrovės statusas. 
Tikimasi, kad jau šiais me-

tais, galbūt vasarą, AB „Ro-
kiškio komunalininkas“ ir 
AB Rokiškio butų ūkis bus 
sujungtos į vieną įmonę.

- Kodėl nusprendėte 
kandidatuoti į šias 
pareigas?
- Kai vyko kandidatų at-

ranka, nesitikėjau, kad būsiu 
vienintelis kandidatas, tačiau 
nenuostabu, kad taip įvyko, 
kadangi atlyginimas tikrai 
nedidelis, įmonė, sakykime 
paprastai, nėra populiari, čia 
gamyba nevyksta ir didelis 
pelnas nenumatomas. Galbūt 
dalį jaunų kandidatų atbai-
dė ir tai, kad kintamoji atly-
ginimo dalis priklauso nuo 
rezultatų. Kadangi ilgą laiką 
dirbau tame pačiame pastate, 
žinojau įmonės pagrindines 
problemas, situaciją. Žinojau 
ir tai, kad įmonės anksčiau ar 
vėliau bus sujungtos.  

- Ko naujoje darbo 
vietoje imsitės 
pirmiausia?
- Pirmiausia išnagrinėsiu, 

kokie yra įmonės resursai ir 
pajėgumai. Žiūrėsime, ko-
kius nurodymus duos akci-
ninkas – Rokiškio rajono sa-
vivaldybė. Laukiame audito, 
tada pajudės ir reorganizavi-
mo procesas. Užtruks laiko, 
kol gausime mokėjimo įstai-
gos licenciją. Mokėjimo įs-
taigos licenciją „Butų ūkis“ 
turėjo, o „Komunalininkas“ 
turi ją įsigyti.

- Kokia įmonės, kuriai 
ką tik ėmėtės vadovauti, 
finansinė būklė?
- Išsamių duomenų apie 

finansinę būklę dar nega-
vau, tačiau žinau, kad 2021 
metai buvo baigti pelnin-
gai. Ryt, poryt imsimės 
vertinti, kurios sritys nešė 
pelną, kurios buvo nuosto-
lingos.

- Kokiomis 
papildomomis veiklomis 
įmonė planuoja uždirbti 
pajamas?
- Vienintelė paslauga 

- šilumos tiekimas yra be 

konkurso. Kad teiktume 
kitokias paslaugas, turėtu-
me dalyvauti konkursuo-
se. Mūsų įmonės veiklų 
sąrašas priklausys nuo tų 
konkursų rezultatų. Štai 
konkursas dėl miesto tvar-
kymo bus skelbiamas jau 
vasarį, kadangi sutartis 
baigiasi balandį. Pagal šią 
sutartį vykdomas šienavi-
mas, gėlynų priežiūra, ga-
tvių ir kitų viešųjų erdvių 
šlavimas. Pernai esame 
laimėję konkursą dėl dau-
giabučių namų teritorijų 
priežiūros.

Tolesniame pokalby-
je Rokiškio butų ūkio ir 
Rokiškio komunalininko 
problemos bei teikiamos 
paslaugos susidėliojo į vie-
ną bendrą paveikslą. Maty-
ti, kad naujasis direktorius 
jau gyvena įmonių sujun-
gimo nuotaikomis ir ieško 
naujų sprendimų senoms 
problemoms. Kaip sakoma, 
nauja šluota geriau šluoja. 
Sėkmės naujam vadovui. 

Rita GRIGALIENĖ
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Pirmojo pasaulinio karo laikų radiniai bei karpinių labirintas laukia lankytojų

eksponuoti tiesiog nebuvo 
kur. L. Araminienei yra ži-
noma, kad šis medžio drožė-
jas turi ir daugiau kolekcijų, 
ne tik šias dvi. Pirmojo pa-
saulinio karo laikų radinių 
kolekciją menininkas rinko 
6 metus. Eksponatai surinkti 
iš Latvijoje, netoli Daugpi-
lio, vykusių kasinėjimų, kita 
dalis įsigyta aukcionuose. 
Dalis šios kolekcijos – va-
dinamasis „apkasų menas“. 
Kareiviai ne mūšio metu 
įvairius daiktus gamino iš 
sviedinių gilzių. Vintažinio 
stiklo padažinių kolekciją D. 

Stočkus rinko 2 metus. Ais-
tringo kolekcininko surinkti 
eksponatai lankytojams bus 
rodomi visą vasario mėnesį.

Labirintą kūrė trys 
karpytojos iš Rokiškio 
krašto
Kaip pasakoja L. Arami-

nienė, praeitą rudenį pane-
vėžiečiai pasiūlė sudalyvauti 
bendrame projekte. Susi-
domėjo trys Rokiškio kraš-
to karpytojos: sertifikuota 
tradicinio tautinio paveldo 
amatininkė Gita Kolosovie-
nė, mokytoja bei tautodaili-
ninkė Jolanta Kareniauskie-
nė bei Ramutė Uginčienė, 
nedalyvavusi parodos atida-
rymo renginyje. Jos iš pro-
jekto sumanytojų parsivežė 
medžiagas karpiniams bei 
ėmėsi darbo. Sumanymas  
- pavaizduoti tris gamtos 
stichijas viename labirinte. 
Rokiškėnės turėjo atvaiz-
duoti žemės stichiją. Vėliau 
trisdešimties kūrėjų darbai 
buvo sujungti į vieną.

Rezultatas – skambantis 
labirintas
Bendro darbo rezultatas 

– 110 kv. metrų ploto ir 50 
metrų ilgio raižinių labirin-
tas. Jam sunaudota 115 balto 
popieriaus lakštų, 53 juodos 
spalvos markeriai, 95 metrai 
lipnios juostelės. Tvirto, vi-
zualiai panašaus į plastiką, 
popieriaus karpinių juostą 
moterys kūrė du mėnesius. 
Įžengus į raižinių labirintą, 
pagal gamtos stichijas mai-
nosi šviesos, kelionę take-
liais lydi garsai. Visą vasa-
rio mėnesį, iki 28 dienos, 
raižinys bus eksponuojamas 
adresu Tyzenhauzų g. 6, Ro-
kiškis (kalvėje). Už parodą 
renkamas simbolinis 2 eurų 
mokestis vienam asmeniui. 
Parodos darbo laikas: dar-

bo dienomis nuo 16.00 va-
landos iki 20.00 valandos, 
o savaitgaliais – nuo 11.00 
valandos iki 16.00 valandos. 
Galima tartis ir dėl lanky-
mo kitu laiku. Tokiu atveju 
Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centras prašo 
skambinti telefonu tel. +370 
610 00610 arba pranešti 
elektroniniu paštu rokiskis-
tic@gmail.com

Planuose – verslų ir 
kūrėjų prisistatymai
Kaip jau minėjome, Ro-

kiškio turizmo ir verslo 
informacijos centras žada 
naująją erdvę panaudoti la-
biau su verslais susijusioms 
veiklos. Kaip informavo šio 
centro darbuotojos, viena 
iš būsimos veiklos kryp-
čių – vietos gamintojų pro-
duktų pristatymai, versli-
ninkų susitikimai, įvairios 
degustacijos. Pirmiausiai 
savo produktus pristatyti 
bus kviečiami mūsų krašto 
gamintojai, vėliau - ir kitų 
rajonų verslo atstovai. Visą 
kovo mėnesį centras žada 
bendrauti su aktyvaus jau-
nimo grupe „Alchemikai“. 
Šios grupės nariai taip pat 
priklauso ir bendradarbystės 
centrui „Spiečius“. Rokiš-
kėnams žadama pristatyti 
šių jaunuolių kūrybišką po-
žiūrį į elektroninę muziką, 
supažindinti su jų siūlomo-
mis pramogų bei renginių 
organizavimo paslaugomis. 
Grupės nariai visus pakvies 
į pasimatymą su muzika. 
Balandžio mėnesį planuoja-
mas susitikimas su kerami-
kėms „Molio sesėmis“ iš Jū-
žintų, vyks jų darbų paroda. 
Gegužės mėnesio planuose 
- mūsų rajono levandų au-
gintojų ir jų produkcijos pri-
statymas.

Rita GRIGALIENĖ

kadangi tai pasirodė šis bei 
tas įdomaus. Kaip sako L. 
Araminienė, Pirmojo pasau-
linio karo laikų eksponatų 
netgi Rokiškio krašto muzie-
juje nėra daug. D. Stočkaus 
kolekcijos – reti ir ypatingi 
daiktai. L. Araminienė užsi-
minė, kad su medžio drožėju 
bei kolekcininku D. Stočku-
mi yra iš vieno krašto, žino-
jo, kad šis žmogus turi įvai-
rių įdomių pomėgių, todėl 
pasiūlė surengti parodą. Ko-
lekcininkas geranoriškai su-
tiko. Pasirinkimą lėmė ir tai, 
kad tuo metu didelių daiktų 

mažiausiai investicijų. Pla-
nuojama, kad ateityje šios 
patalpos bus skiriamos dau-
giau su verslu susijusioms 
veikloms, pavyzdžiui, jau 
yra minčių rengti degusta-
cijas. Patalpoms sutvarkyti 
dar bus reikalinga skirti lai-
ko bei lėšų, kadangi čia be 
likusių Rokiškio krašto mu-
ziejaus baldų bei kitų daiktų 
erdvės liktų tuščios.

Reti stiklo gaminiai bei 
„apkasų menas“
Dano Stočkaus kolekcijų 

parodą nuspręsta surengti, 

Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos cen-
tras 2022 m. vasario 1 d. 
lankytojams pristatė netgi 
dvi parodas. Pirmojoje – 
dvi medžio drožėjo Dano 
Stočkaus kolekcijos. Tai 
vintažinio stiklo padaži-
nių kolekcija ir Pirmojo 
pasaulinio karo laikus me-
nančių radinių ekspozicija. 
Tai, ko greičiausiai nieko 
panašaus kitur nematėte – 
popieriaus raižinių paroda 
„Gamtos labirinte“. Tie-
sa, Lietuvoje šis karpinys 
jau buvo eksponuotas du 
kartus, Panevėžio rajone, 
tačiau platesnei auditori-
jai nebuvo pristatytas. Ro-
kiškis – trečioji popierinio 
labirinto pristatymo vieta 
Lietuvoje. Tiesa, popierius 
čia net neprimena visiems 
įprastų tradicinių karpi-
nių. Gamtos motyvų rai-
žinių labirintas nepakar-
tojamus įspūdžius sukuria 
per šviesą, garsus bei kar-
pinių meną.

Parodoms skirtos 
naujos Turizmo ir verslo 
informacijos centro 
erdvės
Šių parodų pristatymas 

vyko naujose Rokiškio tu-
rizmo ir verslo informacijos 
centro patalpose. Kaip sakė 
specialistė amatams Loreta 
Araminienė, anksčiau turė-
jęs tik informacijos apie tu-
rizmą, amatus funkcijas cen-
tras nuo šių metų gavo ir dar 
vieną – koordinuoti verslus. 
Sklandesnei centro veiklai 
buvo perduotos papildomos 
pastato erdvės. Ilgai ne-
laukdami, turizmo ir verslo 
informacijos centro darbuo-
tojai surengė parodas. Pasak 
L. Araminienės, šiuos metus 
nuspręsta pradėti parodo-
mis, kadangi jos reikalauja 

Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ atsinaujins: taryba pritarė projektui 
dėl pastato energinio efektyvumo didinimo

Dar viena Rokiškio 
švietimo įstaiga, Rokiškio 
mokykla-darželis „Ąžuo-
liukas“ atsinaujins: ne 
tik siekiant energinio 
efektyvumo, bet ir jauku-
mo, patogumo visai įstai-
gos bendruomenei.

 
Rokiškio rajono savival-

dybės taryba pritarė pro-
jektui dėl „Rokiškio moky-
klos-darželio „Ąžuoliukas“ 
pastato energinio efekty-
vumo didinimo. Pasak sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo 
Valerijaus Rancevo, tokiu 
pačiu principu pirmiausia 
buvo atnaujintas Rokiškio 
lopšelis-darželis „Nykštu-

kas“.
 „Iki šiol ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pastatai 
nebuvo renovuojami, tad 
buvo nuspręsta šį procesą 
pradėti. Seni pastatai su-
naudoja daugiausiai šilu-
minės energijos, jų išorinių 
konstrukcijų bei langų šilu-
minė varža ženkliai suma-
žėjusi. Po renovacijos ne 
tik išauga pastato energe-
tinis efektyvumas, bet tiek 
pastato išorė, tiek vidus 
tampa patrauklesnis, šiuo-
laikiškas ir jaukesnis visai 
įstaigų bendruomenei“, - 
apie sprendimą renovuoti 
jau antrą ikimokyklinio 
ugdymo įstaigą kalbėjo sa-
vivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas. Tokiu 
būdu bus išspręstos esmi-
nės įstaigos problemos – 
didelės pastato energijos 
vartojimo sąnaudos ir pa-
talpų neatitikimas higienos 
normoms, taip pagerinat 
teikimų viešųjų paslaugų 
kokybę.

 Remiantis pateik-
tais duomenimis, moky-
klos-darželio „Ąžuoliu-
kas“ pastato energijos 
suvartojimas buvo 97,80 
Kwh/kv.m, 2006 m. buvo 
atlikta šilumos punkto re-
novacija, pakeisti langai. 
Tačiau pastato energetinis 
efektyvumas žemas, (pagal 
technines savybes pastatas 

atitinka F pastato energi-
nio naudingumo klasę). Tai 
parodo, kad pastato ener-
getinės savybės yra labai 
prastos: išlaidos šildymui 
ir kitiems energijos resur-
sams yra didelės, tuo tarpu 
patalpose neužtikrinamas 
tinkamas mikroklimatas 
(temperatūra, drėgmė ir 
pan.). Tai sąlygoja nepa-
kankama išorinių atitvarų 
varža, prasta inžinerinių 
sistemų techninė būklė.

 Rekonstrukcijos pasta-
tas reikalauja jau seniai, o 
išlaidos pastato šildymui 
ir elektrai kasmet pareika-
lauja didelių savivaldybės 
biudžeto išlaidų. Todėl 
šiuo projektu siekiama pa-

gerinti pastato energijos 
vartojimo savybės.

 Numatoma atlikti šiuos 
pastato energetines savy-
bes gerinančius darbus: 
stogo šiltinimas, išorinių 
sienų šiltinimas, coko-
lio šiltinimas, grindų ant 
grunto šiltinimas, langų 
keitimas, durų keitimas, 
šildymo sistemos moder-
nizavimas, karšto vandens 
sistemos modernizavimas, 
vėsinimo ir vėdinimo sis-
temos modernizavimas, 
apšvietimo sistemos mo-
dernizavimas, taip pat 
numatoma atlikti būtiną, 
tačiau ne energetinio tau-
pymo priemonę- vanden-
tiekio ir nuotekų šalinimo 

sistemos modernizavimas.
 Projekto įgyvendinimas 

leistų sumažinti energijos 
poreikį Rokiškio moky-
klos-darželio „Ąžuoliu-
kas“ pastatui – mažiausiai 
61,30 proc. ir pasiekti 
pastato bent „C“ energinio 
naudingumo klasę, pla-
nuojama B klasė. Bendra 
projekto vertė (pagal in-
vesticinį projektą) – 736 
672 Eur, projektui įgyven-
dinti būtų teikiama paraiš-
ka dėl lengvatinės pasko-
los ėmimo iš Šiaulių banko 
2024–2033 m. laikotarpiui 
pastato energetinio efekty-
vumo.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Ledynės maudynės 
Salų dvaro kultūros ir 
laisvalaikio rezidencijoje

Kviečiame neskubėti, 
pasimėgauti diena: ap-
lankyti Salų dvarą, kuris 
įgauna vis tikresnį pavida-
lą, kuris įsikūręs išskirti-
nėje vietoje – ežero saloje; 
ramiai pasivaikščioti, pasi-
grožėti dvaro parko galin-
gais medžiais, senomis tuo-
pomis – vienas iš seniausių 
miško parkų Lietuvoje; 
išsimaudyti netradicinė-
je/nepaprastoje eketėje ir 
visiems kartu papietauti 
Salų dvaro kavinėje.

 Maudynėmis pasiruoši-
me, persirengsime pačiame 
dvare. Numatoma eketės 

vieta – prie pietinio rūmų 
fasado (atstumas iki eketės 
apie 50 metrų). Rekomen-
duoju turėti lengvai įmau-
namus batus ar šlepetes, 
rankšluostį ir greitai apsiren-
giamą aprangą.

 Bus fotografuojama ir 
filmuojama. Akimirkas įam-
žins fotografas/video ope-
ratorius – Darius Baltakys. 
Nuotraukos ir filmuota video 
medžiaga bus skelbiama vie-
šai (02/16), naudojant vidi-
nei ir išorinei komunikacijai.

 Susitikime vasario 6 d. 
11 val. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Vasario 16 d. Kriaunų 
muziejus kviečia 
į pėsčiųjų žygį

Vasario 16 dieną, 
trečiadienį, Kriaunų 
etnografijos muziejus 
kviečia į pėsčiųjų žygį 
Lietuvos Valstybės at-
kūrimo dienos proga!

 
Keliausime apie 12 

kilometrų, maršrutu: 
Bagdoniškio dvaras, ap-
lankysime savanorių ka-
pus Bagdoniškio kapinė-
se, apžiūrėsime Busiškių 
dubeniuotajį ir panytėlės 
akmenis, Knysos velnio 
akmenį.

 Renkamės 10 valandą 
prie Kriaunų muziejaus. 

Telefonai registracijai 
ir pasiteiravimui: +370 
686 23413, +370 458 
41718

 Mielieji, neaišku 
koks bus oras, tad ap-
siaukime šiltus, patogius 
ir nepešlampančius ba-
tus! Į kišenę įdėtas su-
muštinis ir termosiukas 
karšto gėrimo tikrai pa-
darys kelionę smagesnę! 
O visų svarbiausia - bū-
tinai su savimi pasiimkit 
gerą ūpą, be jo keliauti 
bus sunkiau!

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Dvi Rokiškio profesinio mokymo centro profesijos 
apsijungė bendram projektui 

Šiltas rūbas šaltą žiemą, 
makiažas ir nepriekaištin-
ga išvaizda. Visa tai – su-
kurta savomis rankomis!

 
Rokiškio profesinio mo-

kymo centro dvi profesijos 
apsijungė bendram projek-
tui.

 Siuvėjo profesijos moki-
nių „Petinių drabužių su pa-
mušalu siuvimas“ modulio 
baigiamieji darbai - striukės 
ir liemenės. Vizažo profe-
sijos modulio „Makiažo 
atlikimas“ užbaigimas - ne-
priekaištingas merginų ma-
kiažas. Vizažo specialybės 
mokinės, demonstruoja siu-
vėjų pasiūtas striukes.

 Mokinių pasiekimais 
džiaugiasi mokytojos ir mo-
kinės.

 Norite išsiskirti iš minios, 
ateikite mokytis sau patrau-
klios profesijos. Nenusivil-
sit....

Rokiškio profesinio 
rengimo centro inform.

Negalite skaityti dėl 
silpstančio regėjimo?

Jūsų vaikas turi dis-
leksiją ar kitų skaitymo, 
mokymosi ar raidos su-
trikimų?

Tėvų ar senelių am-
žius jau toks, kad svei-
katos būklė neleidžia 
skaityti įprastos knygos 
(negali ilgai sėdėti, sun-
ku perversti puslapius, 
sunku išlaikyti knygą 
rankose)?

Visus, kurie negali 
skaityti įprastos knygos, 

kviečiame rinktis garsinę 
knygą ar žurnalą!

Garsinių knygų yra 
mūsų bibliotekoje!

Norint gauti specialių-
jų formatų leidinius, pra-
šoma pateikti negalią ar 
sutrikimą, dėl kurio žmo-
gus negali skaityti įprasto 
spausdinto teksto, patvir-
tinantį dokumentą.

Siekdami užtikrinti kuo 
geresnes paslaugas savo 
skaitytojams, dirbame su 
virtualia biblioteka EL-
VIS, todėl galime pasiū-
lyti populiarių įgarsintų 

leidinių (tūkstančių pava-
dinimų).

Nedelsdamas regis-
truokis pats ar registruok 
artimą žmogų virtualioje 
bibliotekoje ELVIS (el-
vislab.lt) - garsinę knygą 
atsisiųsti paprasta, o ste-
buklą ji sukuria didelį!

Viešosios bibliotekos 
skaitykloje įrengta darbo 
vieta neregiams ir silpna-
regiams.

Yra ekrano skaitymo 
programinė įranga, skai-
tymo balsu įrenginys, 
Brailio rašto spausdintu-

vas.
O jei norite skaityti 

įprasto formato knygą, bet 
negalite ateiti į biblioteką, 
jums knygas atneš bibli-
otekininkės ar socialiniai 
darbuotojai.

Jei reikia pagalbos ar 
turite klausimų - skam-
binkite 8 458 52824 arba 
rašykite knyga@rokiskis.
rvb.lt 

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos 

inform.

Skaitymo paslaugos neįgaliesiems 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savival-
dybės administracija (kodas 188772248, Respu-
blikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 
vieno kambario butas; Obelių mieste – 1 vieno 
kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno 
kambario butas su visais komunaliniais patogu-

mais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių 
nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir ener-
ginio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės administracijoje, 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto val-
dymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, 
mob. +370 658 13 231 arba rasti internete adresu www.rokiskis.
lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306, mob. +370 658 13 231, 
el. paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus 
pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduoto-
jai Kristinai Tūskienei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. vasario 22 d. 18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas 
atitinkamas užrašas „1 kambario buto Rokiškyje pirkimai“, „1 
kambario buto Obeliuose pirkimai“, „1 kambario buto Juodupėje 
pirkimai“ parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, 
pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui 
teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia 
ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso ke-
liems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. sausio 
23 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 
aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1620



23:45 Komisaras Reksas
00:30 Sporto galia
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kernavės archeologinė vietovė
05:15 Ponių rojus 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:05 Gelbėtojai 
06:55 Gero vakaro 
07:55 Prakeikti IV 
08:55 E– gazas dugnas 
09:25 Šaunioji įgula 
10:00 Slidinėjimas (Moterų 
sprintas, kvalifikacija). Olimpinės 

07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Įspūdingasis Žmogus-voras
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Ponas Magu 
09:30 Ogis ir tarakonai 
09:40 Pelėdų karalystės sargai
11:35 Ciucikas
13:20 Sveiki atvykę į praeitį!
15:30 Viskas tik prasideda
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Kartos
21:35 Betmenas prieš Supermeną. 
Teisingumo aušra
00:35 Paskutinis veidas
03:05 Pasiutusios šeimynėlės

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Galiūnų Pasaulio komandinė 
taurė 2021. Kaunas
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 

I-asis etapas. Šilalė
10:05 Kova už būvį (6)
11:15 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:15 Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija 
13:30 Pragaro virtuvė 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:50 Paranoja

05:10 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų verpetuose. 
Kovos su bermontininkais“ 
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Sofija 
Vytautaitė“
08:30 Kaimo akademija

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Smegenų paslaptys
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Minčiukų palėpė
07:30 Kentervilio pilies 
vaiduoklis
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Mažyliai laukinėje 
gamtoje
12:55 Ledo žemė
13:45 Stulbinami protai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Pabandom iš 
naujo!“ 2022. „Eurovizijos“ 
nacionalinė atranka

22:40 Įvertink pasimatymą 
00:30 Almas Švilpa. Dedikacija 
Klaipėdai. Solisto jubiliejinis koncertas
02:10 Mažyliai laukinėje gamtoje
03:00 Ledo žemė
03:50 Smalsumo genas
04:15 Stulbinami protai

06:05 Galingieji reindžeriai. Žvėries 
galia
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Snieglenčių sportas (Moterų 
akrobatinis nusileidimas). Žiemos 
olimpinės žaidynės
09:45 Slidinėjimas (Moterų 15 km 
skiatlonas). Žiemos olimpinės žaidynės
11:00 Biatlonas (mišri estafetė 4 x 6 
km). Žiemos olimpinės žaidynės
12:30 Šiuoliai su slidėmis (Vyrai, 
kvalifikacija). Žiemos olimpinės 
žaidynės
12:40 Kenoloto 

12:42 Šiuoliai su slidėmis (Vyrai, 
kvalifikacija). Žiemos olimpinės 
žaidynės
13:00 Daktaras Dolitlis 4. Prezidento 
šuo
14:55 Undinėlė
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Vasaros paukščiai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Vasaros paukščiai
00:00 Nemirtingieji
02:10 Nakvynės namai
04:00 Domino 
05:55 Dailusis čiuožimas

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 

07:30 Moko nuotykiai 
08:00 Įspūdingasis Žmogus-voras 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Ponas Magu 
09:30 Bitės filmas
11:15 Paskutinis Oro valdovas. Ango 
legenda
13:20 Švilpiko diena
15:30 Pasivaikščiojimas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų ratai
21:35 Pasiutusios šeimynėlės
23:25 Vingiuotas kelias namo
01:20 Užtarėjas

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 

10:30 Kova už būvį 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:35 Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija 
13:50 Pragaro viešbutis 
14:50 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino - Juventus“ - 
Vilniaus „Rytas“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Paranoja
00:10 "Artemidė". Žudikų viešbutis
02:00 Snaiperis. Palikimas

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Jadvyga Juškytė-
Širšė“
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 „Vilniaus Babilonas”

11:00 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų verpetuose. 
Kovos su bermontininkais“
11:30 Grįžtantys
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 Retrospektyva
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 Lietuvos miestai
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų verpetuose. 
Kovos su bermontininkais“
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Minčiukų palėpė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Laukinis rojus 
12:55 Velsas iš paukščio 
skrydžio
13:55 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“

18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis
21:45 Marija Terezė 2
23:20 Agirė, Dievo rūstybė
00:55 Įvertink pasimatymą
02:40 Laukinis rojus
03:35 Velsas iš paukščio skrydžio
04:30 Puaro

05:55 Dailusis čiuožimas 
(Komandinės varžybos, vyrų laisvoji 
programa). Žiemos olimpinės 
žaidynės
06:00 Kung fu panda
06:55 Kalnų slidinėjimas (Vyrų 
greitasis nusileidimas). Žiemos 
olimpinės žaidynės
09:00 Slidinėjimas (Vyrų 30 km 
skiatlonas). Žiemos olimpinės 
žaidynės
10:50 Dailusis čiuožimas 
(Komandinės varžybos, moterų 

trumpoji programa). Žiemos 
olimpinės žaidynės
12:00 Akrobatinis slidinėjimas 
(Moterų mogulas, kvalifikacija). 
Žiemos olimpinės žaidynės
12:40 Kenoloto 
12:42 Akrobatinis slidinėjimas 
(Moterų mogulas, kvalifikacija). 
Žiemos olimpinės žaidynės
13:00 Nuotykių ieškotojas. Midos 
skrynelės prakeiksmas
15:00 Enderio žaidimas
17:15 Lietuvis pas lietuvį 
17:20 Kenoloto 
17:22 Lietuvis pas lietuvį 
18:30 TV3 žinios
19:30 Nepaprastas Enzo gyvenimas
21:45 Transporteris
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Transporteris
23:40 Karaliaus vardu 2. Du 
pasauliai
01:25 Kapitonė Marvel

06:40 Zigis ir Ryklys 

09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Partizanų keliais
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
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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 Savaitė
13:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vyndarys. Kamoros 

gniaužtuose 
23:45 Komisaras Reksas 
00:35 Sporto galia 
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. Žvėries 
galia
06:30 Monstrų viešbutis
07:00 Dailusis čiuožimas (Komandinės 
varžybos, porų laisvasis šokis). 
Olimpinės žiemos žaidynės
07:45 Kalnų slidinėjimas (Moterų 
didysis slalomas). Olimpinės žiemos 
žaidynės

09:55 Dailusis čiuožimas (Komandinės 
varžybos, moterų laisvoji programa). 
Olimpinės žiemos žaidynės
11:00 Biatlonas (Moterų 15 km 
individualios varžybos). Olimpinės 
žiemos žaidynės
12:40 Kenoloto
12:42 Biatlonas (Moterų 15 km 
individualios varžybos). Olimpinės 
žiemos žaidynės
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Apgaulinga ramybė
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Apgaulinga ramybė
00:50 Bulis
01:50 Gerasis daktaras

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 KK2 penktadienis
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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Mano tobulas gangsteris
00:25 Snaiperis 
01:25 Betmenas prieš Supermeną. 
Teisingumo aušra
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis

07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:25 Kova už būvį 
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. 
Prienų „Labas Gas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė transliacija
21:00 Sniegynų įkaitai 
23:20 Juodasis sąrašas
00:20 Kondoras
01:25 Narkotikų prekeiviai
02:35 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu
07.00 Kaimo akademija
07.30 „Aiškiaregė” 
10.05 „Dvaro rūmai” 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
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 „24/7“
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
01.30 „Netikėtas teisingumas“
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Dvaro rūmai” 
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“
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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 „Pabandom iš 
naujo!“ 2022. „Eurovizijos“ 
nacionalinė atranka
13:30 7 Kauno dienos
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vyndarys. Kamoros 
gniaužtuose

žiemos žaidynės
10:50 Slidinėjimas (Vyrų sprintas, 
kvalifikacija). Olimpinės žiemos 
žaidynės
11:50 Snieglenčių sportas (Didžiojo 
šuolio rungtis). Olimpinės žiemos 
žaidynės
12:30 Slidinėjimas (Vyrų ir moterų 
sprinto finalai). Olimpinės žiemos 
žaidynės
14:05 Akmenslydis (Mišrių 
dvejetų finalas). Olimpinės žiemos 
žaidynės
16:35 Greitasis čiuožimas (Vyrų 
1500 m finalai). Olimpinės žiemos 
žaidynės
17:00 Virtuvė 
17:35 Šaunioji įgula 
18:55 Vedęs ir turi vaikų
20:00 Nuogi ir įbauginti. Vieni 
21:00 Linkėjimai iš Paryžiaus
22:55 Gelbėtojai 
23:45 Rezidentas 
00:40 Skorpionas 
01:30 Perėja 
02:20 Antinų dinastija
02:45 Sara iš ano pasaulio

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 Nuo... Iki...
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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Dugnas
00:20 Snaiperis 
01:20 Mano tobulas gangsteris
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 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 FTB
20:30 Pričiupom!
21:00 Nėra kur bėgti
22:55 Sniegynų įkaitai
01:15 Didžiojo sprogimo teorija
02:05 FTB

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grįžtantys
07.00 „Reali mistika“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“ 

10.05 „Dvaro rūmai” 
11.10 „Juvelyrų klanas“
12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 Misija: laukinė gamta
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 #NeSpaudai
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
01.30 „Netikėtas teisingumas“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Dvaro rūmai” 
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“ 
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PASLAUGOS

PERKA

• Perku originalius Ford 
S-Max, Galaxy, Mondeo 
lietus ratlankius.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Pagal esamą nuotrauką 
perku šviestuvo gaubtus, 
nežiūrint kiek vienetų.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Perkame įvairios markės 
bei būklės automobilius. 
Sutvarkome visus 
dokumentus. Pasiūlymus 
galite siųsti su nuotraukomis 
į Viber arba skambinti.  
Tel. 8 639 44 405. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės 
sklypus Panemunio, 
Naujasodės, Konstantinavos, 
Paliepio apylinkėse.  
Tel. 8 628 36 548. Rokiškis
• Šeima su dviem vaikais 
ieško išsinuomoti 2 
kambarių butą. Su 
pasiūlymais skambinti. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 630 58 464. Rokiškis
• Išnuomoju butą su baldais 
ir buitine technika.  
Tel. 8 674 41 093. Rokiškis
• Ieškomas išsinuomoti 
butas Rokiškyje arba aplink 
Rokiškį dviejų asmenų 
šeimynai ir augintiniui. 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 609 92 779. Rokiškis
• Su draugu ieškau 
išsinuomoti 1 kambario butą 
su baldais. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

• Lapuočių malkas. Vežu 
po 3 erd. m. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Verpimo ratelį. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Nenaudotą vandens 
distiliavimo aparatą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 620 25 947. 
Rokiškis
• Naujus el. prietaisus nuo 
kurmių, kurklių. Naikinimas 
be chemijos. Čekų gamybos. 
Siunčiu. Kaina 20 Eur.  

KITA

Tel. 8 678 66 028. Jonava
• 5 kub. m storasienę 
cisterną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 
vnt. 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Mažai naudotą optiką 
Nikko Stirling Diamono 
3-12x56. Raudonas, žalias 
taškas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• Lauko šviestuvą. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Supjautas kaladėmis beržo 
ir baltaksnio malkas. Turiu 
ir skaldytų beržo malkų. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Lapuočių malkas rąstais, 
kaladėmis arba skaldytas. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių, vorų. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Lapuočių malkas.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis

• Pianiną Belarus. Pasiimti 
patiems. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 17 832. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Avižas. Tel. 8 690 29 495. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Grikių sėklas. Arba keičiu 
į žirnius. Tel. 8 687 56 716. 
Rokiškis

AUGALAI

SIŪLO DARBĄ
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• Skubiai reikalingi 2 
krovėjai - sandėlininkai, 
pagalbiniai darbuotojai 
lentpjūvėje Olandijoje, 
Rijssen mieste. Kaina 1900 
Eur. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• UAB Grifs AG ieško 
apsaugos darbuotojų 
Rokiškyje darbui paromis. 
Rūpintis priskirto objekto 
saugumu. Padėti pozityviai 
suvaldyti sudėtingas 
situacijas. Palaikyti 
prižiūrimame objekte 
priimtas viešosios tvarkos 
normas. Atlyginimas į 
rankas 550-600 Eur.  
Tel. 8 614 25 848. Rokiškis
• UAB Grifs AG ieško 
apsaugos darbuotojų 
Rokiškyje darbui prekybos 
centre. Rūpintis priskirto 
objekto saugumu. Padėti 
suvaldyti sudėtingas 
situacijas. Palaikyti 
prižiūrimame objekte 
priimtas viešosios tvarkos 
normas. Atlyginimas į 
rankas 550-600 Eur.  
Tel. 8 614 25 848. Rokiškis
• Ūkyje ieškomi darbininkai 
- melžėja ir gyvulių šėrikas. 
Visa informacija telefonu. 
Tel. 8 603 40 887. Rokiškis

• Geros būklės natūralios 
odos Magrės lovą. Be 
čiužinio. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 630 49 922. Rokiškis

BALDAI

• Žurnalinį staliuką. Tamsiai 
rudas, 52x97x50.  
Tel. 8 611 55 318. Rokiškis
• Patalynės dėžę (statoma 
prie lovos). Tamsiai rudos 
spalvos, 82x100x50 cm.  
Tel. 8 611 55 318. Rokiškis
• Senovinę trijų durų medinę 
spintą. Aukštis 186 cm, plotis 
178 cm, gylis 62 cm. Tel. 8 
611 55 318. Rokiškis
• Geros būklės sekciją. 
Išmatavimai: 2,34 m ilgis, 
0,34 m gylis, 2,07 m aukštis. 
Galiu atvežti. Anykščiai. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 611 68 404. Rokiškis
• Pakabinamas virtuvės 
spinteles, po 20 Eur/vnt. 
Pastatomas spinteles, 30 Eur/
vnt. Kita dovanojama. Tel. 8 
600 13 201. Rokiškis
• Naują dvigulę lovą 
160x220 cm su patalynės 
dėže, pakeliamomis 
grotelėmis. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Naudotą ketaus vonią. 
Išmatavimai 150x70 cm. Tel. 
8 687 91 742. Rokiškis
• Kampinę spintą. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 618 02 630. 
Rokiškis
• Mažai naudotą sudedamą 
stalą - knygą. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 614 93 180. Rokiškis
• Pigiai sekciją ir spintą 
su išsivežimu. Durelės 
natūralaus medžio faneruotė. 
Tel. 8 614 93 180. Rokiškis

• Namą 211 kv. m 
Laibgaliuose. 1978 m. 
Gyvenamas plotas 82 kv. 
m, rūsys 87 kv. m. Namų 
valda 0,19 ha. Prie pat 
namų 0,7 a žemės. Po namu 
yra garažas, po visu namu 
rūsys, katilinė. Kūrenamas 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

kietu kuru. Abu aukštai 
įrengti. Didelė virtuvė ir 5 
kambariai. Kaina 50000 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Namo dalį Rokiškyje. 
Įvestas vandentiekis. Yra 2 
a žemės. Tel. 8 623 01 338. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Panevėžio g., Rokiškis. 5 
aukštas. Nekampinis. 50,43 
kv. m. Du rūsiai, tvarkingas 
įstiklintas balkonas, nauji 
radiatoriai miegamajame ir 
salone. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 611 09 661. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties 
g., Rokiškis. 8 aukštas. 
Reikalingas remontas. Kaina 
13000 Eur.  
Tel. 8 614 09 408. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Didėjos k., 
Zarasų raj. 9,67 ha ploto 
(kad. nr. 4364/0002:0064). 
Sklypas netoli didžiulio 
Čičirio ežero (690,3 ha 
ploto). Be tarpininkų. 
Domina keitimas į 
nekilnojamąjį turtą 
Rokiškyje. Kaina 40000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

• Skalbimo mašiną Beko. 
Labai mažai naudota, 
praktiškai nauja. 85x60x45 
cm. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 55 318. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Tel. 8 695 74 
290. Rokiškis
• Vaflinę Tefal. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę su 
dujine orkaite.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą veikiančią 
skalbimo mašiną Beko. 

BUITINĖ TECHNIKA

Paprastas valdymas. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Naudotą veikiantį šaldytuvą 
Samsung. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę 
Panasonic. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Vieną kartą naudotą 
burbulinių vaflių keptuvę. 
Raudonos spalvos. Kaina 
8 Eur. Tel. 8 625 23 063. 
Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę 
su elektrine orkaite Bosch 
60x60, suskystintos ir 
gamtinės dujos, 120 Eur. 
Garų surinkėją Franke, 60 
Eur. Perkant kartu 150 Eur. 
Tel. 8 615 37 295. Rokiškis

• Dovanoju šuniukus. Augs 
nedideli. Šuniukai gimę 
gruodžio 30 d. Vienas 
berniukas, dvi mergytės.  
Tel. 8 619 38 899. Rokiškis
• Dovanojami baldai. Stalą - 
knygą, komodą ir veidrodį. 
Pasiimti patiems.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Dovanojame viengulę sofą 
su patalynės dėže. Nenauja, 
bet dar naudoti galima. 
Pasiimti patiems. Išardyta. 
Tel. 8 684 63 258. Rokiškis
• Dovanoju gerą rusišką 
ketaus (špižiaus) vonią.  
Tel. 8 610 66 352. Rokiškis

DOVANOJA

• Raudonos spalvos vyrišką 
striukę su kapišonu. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Baltos spalvos odinius 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 
27 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
• Sportinius batus Adidas. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• 40 m. vyras ieško darbo 
statybose pagalbiniu 
darbininku. Galiu pjauti 
malkas savo pjūklu.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbo. 
Tel. 8 621 07 691. Rokiškis
• 50 m. vyras be žalingų 
įpročių ieško pagalbinio 
darbo. Gali būti laikinas. 
Galiu pagelbėti kraustantis, 
skaldyti malkas ar pan.  
Tel. 8 601 92 235. Rokiškis
• Ieškau darbo Pandėlyje. 
Galiu skaldyti malkas.  
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• 2 vyrai ieško bet kokio 
darbo. Galime dirbti ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau gydytojo odontologo 
padėjėjos darbo Rokiškyje. 
Turiu galiojančią licenciją. 
Taip pat domintų darbas ir 
Kupiškyje arba Biržuose. 
Tel. 8 625 45 872. Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje. Turiu 
TR1 TR2 ir SZ kategorijos 
pažymėjimus. Patirtis didelė, 
daug metų dirbęs ūkyje. Esu 

IEŠKO DARBO

negeriantis, vairuojantis.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu traukti 
biokurą ir dirbti kitus darbus. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis

• Puikiai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo TB-
X605F. 10 colių, 32 GB 
atminties, 3 GB RAM. 
Defektas skilusi nugarėlė. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Monitorių Acer XF240Q. 
23,6 colių ekranas. Jungtys: 
2 HDMI, 1 Display Port.  
Tel. 8 683 88 808. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi. 7 Wind.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį, 
monitorių ir kolonėles. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 675 38 367. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės puikia 
veikiantį Xiaomi 4X. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Geros būklės puikiai 
veikiantį telefoną Samsung 
J3. Baterija laiko gerai. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Puikiai veikiantį telefoną 
Xiaomi 4X. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 674 10 234. Rokiškis
• Puikiai veikiantį telefoną 
Samsung J3. Baterija laiko 
labai gerai. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 674 10 234. Rokiškis
• Telefoną Samsung GT-
S7560. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 604 10 028. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-02-04 12 psl.

• Tūbelio progimnazijoje 
arba jos teritorijoje dingo 
arba buvo pamestas telefonas 
Sony Z3, auksinės spalvos. 
Radusiems atsilyginsime. 
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• Rastas V. Stasiulionio 
pensininko pažymėjimas. 
Tel. 8 678 27 164. Rokiškis
• Turgaus teritorijoje 
pamesta piniginė su pinigais. 
Keleivio autobuso nuolaidos 
pažymėjimas B. Indriūno. 
Tel. 8 615 58 147. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Dvejas medines naujas 
vidaus duris 207x77 cm. Su 
vyriais, spynomis, apvadais. 
Tel. 8 648 81 120. Rokiškis
• Labai galingus betono 
atskėlimo plaktukus. Smūgio 
jėga 50J. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Terasines lentas (džiovinta 
mediena). 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
• Gerą stačiamalkių krosnį. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Kampinį šlifuoklį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naują kampinį šlifuoklį su 
5 metų garantija.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Darbinį Audi 80. 1985 
m., 1,6 l, 51 kW, TD, turbo 
dyzelis, 5 pavarų, TA iki 
2022-04-15, kitą praeis 
be problemų. Galiojantis 
draudimas. Gera trauka. 
Pakeistas pagrindinis diržas. 
Kuriasi važiuoja gerai. Kaina 
440 Eur. Tel. 8 613 43 941. 
Rokiškis
• Skoda Superb. 2003 m., 
TA iki 2023-07. Yra SDK. 
Trauka gera, važiuoklė 
tvarkinga. Yra kablys. Kaina 
1499 Eur. Tel. 8 687 59 821. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Rokiškis
• Audi A6 Avant. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW. TA pasibaigusi. 
Važiuojanti, variklis geras, 
lieti ratai R16, padangos 
M+S. Trukęs priekinis 
stiklas. Yra smulkių defektų. 
Kaina derinama. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 606 89 237. 
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 Golf. 1996 m., 1,9 l, 
47 kW, dyzelis, TA iki 2022-
10. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 679 04 759. Kupiškis
• Tvarkingą Audi A4. 1,9 
l, 66 kW. Praeita TA. Yra 
kablys. Kaina derinama. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• BMW 525. 2005 m., 
universalas, dyzelis, 
automatas. Geros būklės, 
galite tikrinti servise. Kaina 
3800 Eur. Tel. 8 621 72 973. 
Rokiškis
• Važiuojančią Audi A4. 
1996 m., 1,8 l, benzinas/
dujos. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Zarasai
• Toyota Avensis. 2003-
10, TA iki 2022-09-24, 
rida 346200. Kėbulas turi 
pabraižymų, bet techniškai 
tvarkingas automobilis. 
Eksploatuojamas kiekvieną 
dieną. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• Passat B5. 1,9 l, 81 kW, 
TA iki 2022-06-06. Kaina 
derinama. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 636 27 743. Rokiškis
• Passat B5+. 1,9 l, 74 
kW, TA iki 2022-09. 
Rugsėjį pakeisti visi diržai, 
sankaba. Jei tau kaina didelė 
neskambink. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 621 99 872. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5. 
TA 4 mėn. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis

• Motociklo Garli galinius 
amortizatorius, 2 vnt. GAZ 
53 kryžmę. Daihaco Roki 
džipo kuro siurblį. Tel. 8 
648 81 120. Rokiškis
• GAZ 53 priekio 
amortizatorius. GAZ 69 
Viliuko priekio svirtinius 
amortizatorius. Tel. 8 648 81 
120. Rokiškis
• Originalias galines 
spyruokles. Opel Vectra, 
universalas. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 601 19 003. Rokiškis
• Bagažinės užuolaidą Opel 
Zafira, 2003 m. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• BMW lietus ratus R17. 
Buvo ant BMW E60. 
Nevirinti. Kaina derinama. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 623 31 
058. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1,9 l, 66 
kW, TDI, universalas. Tel. 8 
624 31 256. Kupiškis
• Automobilių dalis: Passat 
B5, VW Passat B3, VW 
Golf 3, VW Golf 4, VW 
Sharan, Opel Zafira ir kitų 
automobilių dalis. Tel. 8 600 
54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1987 m. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Ratlankius R15 5/100 Seat 
su vasarinėmis geromis 
padangomis 195/65 R15 
2017 m. Kaina 120 Eur. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis
• VW Sharan 2005 m. 
žibintus Ksenon. Komplekte 
yra valdymo sistema ir 
lemputes. Žibintai tvarkingi, 
stiklas skaidrus. Tinka ir 
Seat Alhambra. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Naudotas padangas 
185/75 R14 Continental su 
ratlankiais Subaru. 4 vnt. 
2020 m. Kaina 120 Eur. Tel. 
8 623 03 533. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW, 
sedanas. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Daužtą Opel Meriva 
dalimis.  2007 m., 1,7l, 74 
kW, dyzelinas. Tel. 8 623 03 
533. Rokiškis
• Variklių galinius balkius 
1998 m. Audi A3, Sharan, 
Galaxy, Audi A4, Passat B5, 
Golf 4. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Originalius ratlankius 
R20 5/120 BMW X5 X6, 
Skirtingų pločių ET J. 
Padangos vasarai taip pat 
skirtingų pločių. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 

Rokiškis
• Ratlankius R16 5x110 
Opel. 4vnt. Visi kartu už 
nurodyta kainą. Padangos 
yra žieminės ir beveik 
sunaudotos. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Lada VAZ-21011 variklį. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 627 34 
342. Rokiškis
• VW Passat 1998 m., Opel 
Astra 2001 m., BMW 5 
2001 m. kablius. Tel. 8 614 
87 836. Rokiškis
• Opel Astra H 2008 m. 
žiemines padangas su 
ratlankiais 195/65 R15. 4 
vnt. Protektorius 6-7mm. 
Komplekto kaina 80 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Padangas R14 175/65 
M+S. Protektoriaus likutis 
6 mm. 4 vnt. 2019 m. Yra 
ratlankiai 5-100 tarp. Tinka 
Skoda Fabija, VW Polo. 
Kaina 17 Eur. Tel. 8 624 39 
429. Rokiškis
• Geras padangas R15 
195/65 M+S. Žiema 
protektoriaus likutis 8 mm. 
Pagamintos 2020 m. 15 
savaite. 2 vnt. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• VW Golf IV dalimis. 
2002 m., 1,9 l, TDI, 74 kW, 
universalas. Švarus salonas, 
variklis veikia gerai. 
Važiuojantis, nedidelė rida. 
Yra katalizatorius. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Citroen - Berlingo, C2, C3, 
C4, C5 1,6 l, D, Peugeot 
- 206, 207, 307, 308, 407, 
1007, 3008, 5008, Partner 
1,6 l, D. Kodas 0445110297. 
Restauruotas. Analogai: 
0445110281, 0986435150, 
0986435193. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi ratlankius R17 5/112 
su padangomis ir be. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi ratlankius R18, 17, 

16 5/112 su padangomis. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi Q5 originalius 
ratlankius R17 5/112 su 
padangomis M+S . Kaina 
500 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis

• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 5S 16 GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, 
dėžutė, ausinės, dėkliukai. 
Pirktas naujas prieš metus. 
Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Samsung GT 15500. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 675 38 367. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Huawei 
P30. Pilnas komplektas. 
Baterija laiko labai gerai. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 674 10 234. Rokiškis

Prasideda žiemos etapo priėmimas 
į profesines mokyklas

Ketvirtadienį prasi-
deda žiemos etapo priė-
mimas į profesinio mo-
kymo įstaigas. 

Stojančiųjų prašymai 
Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų asociacijos ben-
drajam priėmimui orga-
nizuoti (LAMA BPO) 
sistemoje bus priimami 
iki vasario 15 dienos.

Kvietimų mokytis sto-
jantieji sulauks vasario 
17 dieną, mokymo su-
tartys bus pasirašomos 
vasario 17–18 dienomis, 
pranešė Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija.

Žiemą į profesinio mo-
kymo įstaigas paprastai 
stoja suaugusieji, jau tu-
rintys vieną kvalifikaciją 
ir ketinantys įgyti antrą.

Priėmimas į profesinio 
mokymo įstaigas vyksta 
žiemos ir vasaros etapais. 
Prasidėjus mokslo me-
tams organizuojamas ir 
papildomas priėmimas į 
laisvas vietas.   

Pateikus dokumentus 

per LAMA BPO siste-
mą profesinio mokymo 
įstaigose galima rinktis 
tiek valstybės finansuoja-
mas mokymo vietas, tiek 
nefinansuojamas vietas. 
Kartu su profesine kvali-
fikacija profesinio moky-
mo įstaigose galima įgyti 
pagrindinį ir vidurinį iš-
silavinimą.

Savo lėšomis profesi-
jos mokosi tie mokiniai, 
kurie valstybės lėšomis 
jau yra įgiję kelias pro-
fesines kvalifikacijas, 
arba tie, kurie į valstybės 
finansuojamą vietą nepa-
tenka dėl didelės konku-
rencijos. 

Numatyta, kad į vals-
tybės finansuojamas vie-
tas profesinėse moky-
klose šiemet iš viso bus 
priimta 20 tūkst. 610 mo-
kinių.

Pagrindinis (vasaros 
etapo) priėmimas į pro-
fesinio mokymo įstaigas 
šiemet prasidės birželio 
1 dieną.

BNS inform.
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Vyriausybė pritarė nuliniam 
PVM šildymui

Vyriausybė trečiadienį 
apsisprendė laikinai taiky-
ti nulinį pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) tarifą šil-
dymui.

Finansų ministrės Ginta-
rės Skaistės teigimu, nulinis 
PVM padėtų amortizuoti 
smarkiai išaugusias gyven-
tojų sąskaitas už šildymą, o 
valstybės biudžetui tai kai-
nuotų 23 mln. eurų. Pasak 
jos, verslui tokia lengvata 
nenumatoma.  

Lengvata galiotų nuo sau-
sio 1 dienos iki balandžio pa-
baigos, kai baigsis šildymo 

sezonas. Dabar šildymui tai-
komas 9 proc. PVM tarifas. 

Dėl nulinio PVM dar tu-
rės balsuoti Seimas. 

BNS kalbinti ekonomistai 
yra sakę, kad laikinas PVM 
sumažinimas laukiamo efek-
to neduos, nes pakeitimai 
nebus naudingi vartotojams, 
bet padarys žalos valstybei 
dėl sumažėjusių pajamų. Kai 
kurie pastebėjo, kad  PVM 
šildymui sumažinimas būtų 
nesąžiningas ir ekonomiškai 
nepagrįstas, be to, jis iš es-
mės atitektų tik turtingiems 
žmonėms.

BNS inform.

Dėl oro sąlygų ir augančio sergamumo 
galimi kai kurių pašto paslaugų vėlavimai 

Dėl prastų oro sąlygų, 
sergamumo koronaviru-
su galimi prenumeratų ar 
siuntų pristatymo vėlavi-
mai, pranešė Lietuvos paš-
tas.

„Oro sąlygos šiomis die-
nomis kelia iššūkių mūsų 
veikloje. Tai ypač aktualu 
kaimiškose teritorijose, kur 
mūsų klientus aptarnauja 
automobilius vairuojantys 
laiškininkai. Jiems darbą 
pradedant anksti ryte, rajo-
niniai ar savivaldybių vie-
tinės reikšmės keliai dar 
būna nenuvalyti“, – cituo-
jama Lietuvos pašto klientų 
patirčių valdymo departa-
mento vadovė Deimantė Že-
brauskaitė.

„Šiuo metu prenumera-
tos pristatymas yra mūsų 
prioritetas, darome viską, 
kad leidinius pristatytume 
jų išleidimo dieną, tačiau 
gali pasitaikyti atvejų, kai 
spauda gavėjus pasieks kiek 

vėliau nei įprasta ar kitą die-
ną“, – pridūrė ji.

Įmonės atstovės teigimu, 
papildomų sunkumų kelia 
ir pandeminė situacija – iš-
augus bendrai koronaviruso 
atvejų statistikai šalyje, ser-
gančiųjų bei izoliuojamųjų 
daugėja ir Lietuvos pašto 
darbuotojų gretose.

Pasak jos, šiuo metu tokių 
darbuotojų yra beveik 300, o 
tai 7 proc. įmonės personalo.

„Atsižvelgdami į situaci-
ją darome viską, kad užti-
krintume sklandų paslaugų 
teikimą – keičiame darbo 
grafikus, ieškome naujų 
darbuotojų, darbuotojai pa-
vaduoja vieni kitus, tačiau 
nepaisant šių pastangų, ga-
limi laikini kai kurių pašto 
paslaugų vėlavimai“, – teigė 
D. Žebrauskaitė.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Vasario 13 d. - Valentino vakaras Rokiškio baseine
Vasario 13 d. nuo 22 

val. iki 24 val. visus my-
linčius ir įsimylėjusius 
Rokiškio baseinas kvie-
čia praleisti Šv. Valenti-
no vakarą romantiškoje 
aplinkoje.

Galėsite mėgautis pir-
timis bei sūkurinėmis vo-
niomis žvakių šviesoje, 
klausantis romantiškos 
muzikos.

Bilieto kaina 1 asm. 8 
Eur.

Pažadame įsimintiną 
vakarą su Rokiškio ba-
seino partneriu, rytietiškų 
pilvo šokių studija „Ya 
Elbi“.

O kavinė „Rokis ir Kiš-
kis“ nustebins kiekvieną 
įsimylėjusį staigmenomis.

Nepraleisk progos!
Rokiškio baseino 

inform.

Valentino diena – tai diena, skirta meilei. Šią dieną dažniausiai stengiamasi pra-
leisti su savo mylimuoju/-ąja, nustebinti, nudžiuginti.
Todėl kviečiame šv. Valentino dienos vakarą praleisti Salų dvare. Čia jūsų lauks 
vakaro programa, gardi vakarienė, rytietiškų pilvo šokių studijos „Ya Elbi“ pasiro-
dymas ir, aišku, jauki dvaro aplinka. 
Romantiškos vakarienės kaina asmeniui – 15 Eur.
Staliukų rezervacija: +370 610 01621; +370 689 51279

Respublikos gatvėje nebetelpantis 
sniegas išvežamas kitur

Trečiadienį Respubli-
kos gatvės praeivių dė-
mesį patraukė vykdomi 
neįprasti darbai - kasa-
mas ir išvežamas snie-
gas. Atrodytų, kam jį 
kažkur vežti? Juk atšils 
orai ir sniegas ištirps. 
Tačiau esmė tame, jog 
sniego prisikaupė per 
daug - sustumdytos snie-
go krūvos tapo per dide-
lės ir ėmė trukdyti tiek 
vairuotojams, tiek praei-
viams. Kai sniego nebėra 

kur dėti, kur bestumdy-
ti, tada imamasi sniego 
išvežimo. 

AB „Rokiškio komuna-
lininkas“ direktorius Vla-
das Janulis pasakojo, jog 
iš Respublikos g. sniegas 
šiuo metu išvežamas pagal 
kliento užsakymą, tačiau 
įmonės darbuotojai taip 
pat nuolat stebi teritorijas 
ir tokius darbus taip pat 
vykdo savo nuožiūra. Yra 
nustatytos specialios vie-

tos, kur perteklinį sniegą 
galima perkelti.

„Sniego išvežimas - 
nėra nauja paslauga Ro-
kiškyje. Tiesiog seniai 
tokios sniego gausos ne-
buvo, tad ir išvežti jo 
dažnai nereikėjo. Senais 
laikais žiemos kitokios 
būdavo, tuomet ir sniegas 
daug dažniau būdavo iš-
vežamas iš miesto“,- pa-
sakojo V. Janulis. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Vasario 4-oji, 
penktadienis, 

5 savaitė.
Iki Naujųjų liko 330 dienų.

Pasaulinė kovos su vėžiu diena 
Dangaus kūnai: 

saulė teka 8.03 val., 
leidžiasi 17.03 val. 

Dienos ilgumas 9.00 val.
Mėnulis (jaunatis) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Andriejus (Andrius), Arvilė, 

Aventinas, Gilbertas, Gustas, 
Joana, Minija, Vydmantas

Rytoj: Agota, Gaudvinas, Birutė
Poryt: Darata, Paulius, Žyvilė, 

Živilė, Titas, Povilas, Urtė, Oksana

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1789 — pirmuoju JAV preziden-
tu tapo George Washington (Džor-
džas Vašingtonas).

1894 — mirė saksofono išradė-
jas Adolphe Sax (Adolfas Saksas). 
Gimė 1814 m.

1900 — gimė prancūzų poetas 
Jacques Prevert (Žakas Preveras).

1901 — Giacomo Puccini (Dža-
komo Pučinio) opera „Toska“ pirmą 
kartą buvo atlikta ir JAV.

1902 — gimė JAV aviatorius 
Charles Lindbergh (Čarlzas Lindber-
gas). 1937 metų gegužės mėnesį 
pirmasis pasaulyje vienas perskridęs 
Atlanto vandenyną.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1887 — gimė kompozitorius 
ir choro dirigentas Stasys Šimkus. 
Mirė 1943 m.

1902 — gimė poetas Vytautas 
Montvila. Mirė 1941 m.

1926 — gimė dailininkas, 
skulptorius, humanitarinių mokslų, 
menotyros daktaras Konstantinas 
Bogdanas.

1931 — gimė fotomenininkas 
Vytas Valaitis. Mirė 1965 m.

1999 — po daugiau nei sep-
tynių mėnesių kalinimo iš Vilniaus 
sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijos į laisvę buvo paleistas 
žurnalistas ir rašytojas Saulius Sto-
ma. Jis 1997 metais už finansinius 
pažeidimus, kai dirbo dienraščio 
„Lietuvos aidas“ vyriausiuoju redak-
toriumi, buvo nuteistas kalėti pen-
kerius metus.

Post scriptum
Kitiems mes sudarome 

taisykles, sau – išimtis

Grikių apkepas su vištiena ir brokoliais

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Didesniame puode (geriausia tokiame, kurį vėliau galėsite dėti į orkaitę) virš viduti-
nio dydžio ugnies ištirpinkite sviestą ir suberkite kubeliais supjaustytą vištieną, ištrintą 
žiupsniu druskos ir pipirų. Kartais pamaišydami kepkite apie 5 minutes, kol vištiena bus 
iškepusi. Neperkepkite, vištiena turi likti sultinga. Išimkite iš keptuvės į lėkštę ir atidėkite 
į šalį.
2. Į tą patį puodą suberkite smulkiais kubeliais supjaustytą svogūną, smulkiai kapotas 
česnako skilteles ir tarkuotą morką. Maišydami pakepinkite porą minučių, kol svogūnas 
taps skaidrus ir suminkštės. Nuimkite nuo ugnies ir atidėkite daržoves į šalį.
3. Į puodą supilkite sultinį, suberkite grikius. Užvirkite. Sumažinkite ugnį, uždenkite 
dangčiu ir virkite 10 minučių. Tuomet įmaišykite žiedynais išskaidytus brokolius, grie-
tinėlę, vėl uždenkite dangčiu ir virkite dar apie 5-7 minutes, kol grikiai ir brokoliai bus 
išvirę. Nuimkite nuo ugnies.
4. Įkaitinkite orkaitę iki 180 ᵒC temperatūros.
5. Grikius ir brokolius sumaišykite su keptos vištienos gabalėliais, keptomis daržovėmis, 
tarkuotu fermentiniu sūriu, džiovintais čiobreliais, malta rūkyta paprika. Pagardinkite 
druska ir pipirais. Gerai išmaišykite.
6. Paviršių išlyginkite, apiberkite tarkuotu mocarelos sūriu.
7. Kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių, kol mocarela išsilydys ir apskrus.
8. Patiekite apibarstę šviežiomis petražolėmis, valgykite dar šiltą.

TEŠLAI:
• 500 gramų vištienos šlaunelių 

mėsos (be kaulo)
• 625 mililitrai vištienos sultinio
• 200 gramų grikių
• 250 mililitrų grietinėlės, 35% 

riebumo
• 1 vienetas brokolių
• 150 gramų fermentinio sūrio
• 125 gramai mocarela sūrio (gali-

ma keisti fermentiniu)
• 1 vienetas svogūnų
• 1 vienetas morkų
• 2 skiltelės česnako
• 30 gramų sviesto
• 1 šaukštelis džiovintų čiobrelių
• 0.5 šaukštelio rūkytos paprikos 

miltelių
• pagal skonį druskos
• pagal skonį druskos
• 1 pundelis petražolių

Gyventojų saulės elektrinėms – 
dar 35 mln. eurų paramos

Smarkiai pabrangus 
energijos ištekliams Vy-
riausybė žada skirti dar 
35 mln. eurų europinės 
paramos gyventojams sau-
lės elektrinėms įsigyti ar 
įrengti.

„Dabar yra Energetikos 
ministerijos paskelbta prie-
monė, kuria buvo skirta 5,4 
mln. eurų kofinansavimui 
saulės elektrinių įrengimui 
ir matydami paraiškų bumą, 
kuris buvo milžiniškas per 
pastarąjį mėnesį, buvo nu-
spręsta skirti šiai priemonei 
papildomai 35 mln. eurų, 
kad būtų galima atliepti vi-
sas paraiškas, kurios šian-
dien pateiktos“, – spaudos 
konferencijoje antradienį 
sakė finansų ministrė Ginta-
rė Skaistė. 

Metų pradžioje paskelbus 
5,4 mln. eurų vertės kvietimą 
paramai gauti, jam sulauk-
ta virš 12 tūkst. – paraiškų. 
Energetikos ministras Dai-
nius Kreivys sako, tai spren-
dimas didinti paramą leis 
gyventojų saulės elektrinių 
skaičių šiais metais padvigu-
binti. 

„Paraiškų šiai dienai tu-
rime beveik 12 tūkst. ir jos 
toliau auga, skaičiuojame, 
kad gali pasiekti 20 tūkst., ir 
papildomi 35 mln. eurų yra 
dideli pinigai, jie leis saulės 
elektrinių skaičių jau šiais 
metais padidinti dvigubai. 
Turime 250 megavatų, tu-
rėsime dar 200“, – spaudos 
konferencijoje sakė D. Krei-
vys. 

„Tai didelis žingsnis tiek 
Žaliojo kurso link, tiek ma-
žinant kainas, nes atsiper-
kamumas saulės elektrinių 

yra labai spartus ir tai kelias 
mums visiems susimažinti 
kainas“, – teigė jis. 

Ministras kalbėjo, kad 
bus galima investuoti tiek 
į nutolusias elektrines, tiek 
įsirengiant jas ant savo namų 
stogų. 

„Skaičius ir toliau dras-
tiškai auga vartotojų, įsiren-
giančių šias elektrines ir šie-
met planuojame, jei prireiks, 
surasti lėšų ir dar daugiau“, 
– sakė ministras. 

D. Kreivys kalbėjo, kad 
staigus atsinaujinančių iš-
teklių augimas skatina per-
žiūrėti ir teisinę bazę, todėl 
rengiamas pakeitimų pake-
tas, kuris leistų padvigubinti 
atsinaujinančios energetikos 
apimtis Lietuvoje. 

„Teisinė bazė yra bevil-
tiškai pasenusi, tą mes vakar 
aptarėme ir su prezidentu de-
taliai, kokie įstatymo pakei-
timai turėtų būti. Energetikos 
ministerija pusę metų dirbu-
si kartu tiek su rinkos daly-
viais, tiek su reguliatoriumi 
ir kitomis interesų grupėmis, 
rengia šiuo metu paketą pa-
keitimų, kuris iš esmės leistų 
padaryti proveržį ir per arti-
miausius metus daugiau nei 
dvigubinti atsinaujinančios 
energetikos kiekį Lietuvoje“, 
– sakė D. Kreivys. 

„Mūsų ambicijos tikrai 
didelės – turėti 80 proc. at-
sinaujinančios energetikos 
2030 metais. Tam, kad galė-
tume pasiekti, turime padėti 
pamatus dabar. Tiek teisi-
nės bazės keitimas, tiek šie 
žingsniai 40 mln. apimtyje 
yra didelis žingsnis į priekį“, 
– pridūrė jis. 

BNS inform.

Sumedžiojus 190 vilkų, stabdomas 
jų medžioklės sezonas

Išnaudojus nustatytą 
190 vilkų sumedžiojimo 
limitą, nutraukiamas šių 
gyvūnų medžioklės sezo-
nas, antradienį pranešė 
Aplinkos ministerija.

Vilkus medžioti Lietu-
voje galima nuo spalio 15 
iki kovo 31 dienos, tačiau 
išnaudojus nustatytą vil-
kų sumedžiojimo limitą, 
vilkų medžiojimo sezonas 

baigiamas anksčiau.
Medžiotojų pateiktais 

duomenimis, jau išnaudotas 
visas 2021–2022 metų me-
džioklės sezonui nustatytas 
190 vilkų sumedžiojimo li-
mitas.

Šį sezoną vilkų sumedžio-
ta 47 rajonų savivaldybėse. 
Daugiausiai – 13 – Kėdainių 
rajono savivaldybėje, po 12 
vilkų sumedžiota Anykščių 
ir Rokiškio rajonų savival-

dybėse, Ukmergės rajono 
savivaldybėje – 11 vilkų.

2019–2020 metų me-
džioklės sezonas baigėsi 
sausio 16 dieną, o 2020–
2021 metų – kovo 9 dieną.

Pasak ministerijos, 
tam įtakos turėjo dėl CO-
VID-19 pandemijos pa-
skelbtas karantinas, kai 
drausta judėti tarp savival-
dybių.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 5 d. Naktį -1

Dieną 1
V, 
3-8 m/s

Vasario 6 d. Naktį -3
Dieną 3

PV,
5-10 m/s

Vėjuota

Vasario 7 d. Naktį 0
Dieną 2

ŠV,
6-12 m/s

Vasario 8 d. Naktį -3
Dieną 3

PV,
4-9 m/s

Orų prognozė vasario 5 - 8 d.

Galimybių paso pateikti 
nebereikės nuo šeštadienio 

Nuo šeštadienio Lie-
tuvoje nei kavinėse, nei 
parduotuvėse, nei rengi-
niuose nebereikės rodyti 
galimybių paso.

Vyriausybė trečiadienį 
nusprendė stabdyti jo ga-
liojimą, tai yra atsisaky-
ta skirtingų reikalavimų 
imunitetą koronovirusui 
turintiems ir neturintiems 
asmenims.

„Jaučiuosi kaip nekro-
logą skaitydama. Labai 
gerai bus, jeigu nebereikės 
grąžinti šito įrankio“, – 
prieš priimant sprendimą 
sakė premjerė Ingrida Ši-
monytė.

Anot jos, galimybių 
pasas leido verslams atsi-
daryti po karantino, paskui 
– neužsidaryti, o kai ku-
riuos žmones paskatino pa-
siskiepyti nuo COVID-19.

Ekonomikos ir inova-
cijų ministrė Aušrinė Ar-
monaitė dėkojo verslui, 
paslaugų tiekėjams, kad jie 
sklandžiai organizavo gali-
mybių paso įgyvendinimą 
ir padėjo valdyti pandemi-
ją.

„Mums pavyko išvengti 
kibernetinių atakų, pavyko 
tą įrankį turėti sklandų“, – 
sakė ji.

„Ekspertai pripažįsta, 
kad jei nuo rudens nebūtu-
me turėję galimybių paso, 
matyt, būtume keletą mė-
nesių turėję ne atvejų ma-
žėjimą, bet tikrai didėjimą. 
Tai, be abejo, paspartino ir 
skiepijimąsi“, – antrino ir 

sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys.

Jis tvirtino, kad galimybių 
paso naudojimas stabdomas 
pasikeitus epidemiologinei 
situacijai.

„Plintant gerokai plitres-
nei omikron atmainai, rizi-
ka užsikrėsti koronavirusu 
išlieka tiek neskiepytiems, 
tiek pilnai skiepytiems ar per-
sirgusiems asmenims, todėl 
galimybių paso, kaip masinio 
saugojimo priemonės, maži-
nant COVID plitimo riziką, 
funkcija reikšmingai suma-
žėjo“, – teigiama sprendimą 
lydinčiajame dokumente.

Per Vyriausybės posėdį 
ministrai pabrėžė, kad gali-
mybių pasas lieka kovos su 
koronavirusu arsenale, jis 
galės būti panaudotas, kai to 
prireiks.

„Atsisakius galimybių 
paso, svarbiausias tampa gy-
ventojų sąmoningumas, ypač 
asmeninio apsisaugojimo 
priemonės – respiratoriai, 
medicininės kaukės, kontak-
tų ribojimas, ypač jaučiant 
simptomus ar turėjus sąlytį“, 
– kalbėjo A. Dulkys.

Anot jo, atsisakyti kitų ap-
saugos priemonių negalima, 
nes pandemija dar nesibaigė.

Atsisakius galimybių 
paso, parduotuvėms, turga-
vietėms ir kitoms prekybos 
vietoms, esančioms uždaroje 
erdvėje, nurodyta užtikrinti 
15 kvadratinių metrų bendrą 
plotą vienam lankytojui arba 
vienu metu aptarnauti ne dau-
giau kaip vieną asmenį.

„Minėtas ploto reikalavi-

mas nustatytas, atsižvel-
giant į anksčiau taikytą 
praktiką iki galimybių paso 
įvedimo bei atsižvelgiant į 
dviejų metrų saugaus ats-
tumo laikymąsi nuo kitų 
asmenų tose vietose, kurio-
se susidaro dideli lankytojų 
srautai“, – paaiškino Svei-
katos apsaugos ministerija.

Nurodyta, kad kontakti-
niu būdu teikiamos paslau-
gos, ūkinė veikla, prekyba, 
komerciniai ir nekomer-
ciniai kultūros, pramogų, 
sporto renginiai, šventės, 
mugės, festivaliai ar kiti 
vieši renginiai galės vyk-
ti tik užtikrinus valstybės 
lygio ekstremaliosios si-
tuacijos operacijų vadovo 
nustatytus reikalavimus, 
tai yra asmenų srautų val-
dymo, saugaus atstumo 
laikymosi sąlygas, kitus 
visuomenės sveikatos sau-
gos, higienos ir kt.

Taip pat neatmetama, 
jog priklausomai nuo epi-
demiologinės situacijos 
„esant poreikiui vėl būtų 
galima svarstyti apie gali-
mybių paso taikymo grą-
žinimą“. 

Priimtu nutarimu Vy-
riausybė pripažino ir dvi 
naujas vakcinas – „Co-
vishield“ ir „Nuvaxovid“. 
Lietuvoje jomis neskiepi-
jama, tačiau jei į šalį at-
vyktų šiomis vakcinomis 
pasiskiepiję asmenys, jie 
būtų laikomi kaip imunite-
tą turintieji.

BNS inform.

Nuo vasario 2 d. gyventojai 
mobiliuose punktuose galės 
išsitirti ir greitaisiais antigeno 
testais. Tai padaryta reaguo-
jant į didelį sergamumo di-
dėjimą ir ženkliai išaugusius 
besitestuojančiųjų srautus 
mobiliuose punktuose. Šis tes-
tavimo būdas ne tik leis opera-
tyviai gauti atsakymą dėl CO-
VID-19, bet ir sumažins darbo 
krūvį tyrimus atliekančioms 
laboratorijoms.

Pastaruoju metu dėl itin iš-
augusio sergančių asmenų skai-
čiaus tyrimo atsakymo gavimas 
kartais užtrukdavo ilgiau nei 24 
val. nuo ėminio pristatymo į la-
boratoriją. Atliekant greitąjį anti-
geno testą nereikia ėminio siųsti 
į laboratoriją, todėl atsakymą as-
muo galės gauti kur kas greičiau 
– vos per kelias valandas. 

Iki šiol visiems mobiliuo-
siuose punktuose užsiregistravu-
siems asmenims buvo atliekami 
tik PGR tyrimai. Siekiant, kad 
dėl COVID-19 ligos išsitirti ir 
greitai atsakymą gauti galėtų kuo 
daugiau asmenų, nuo šiandien 
mobilieji punktai galės sudaryti 
galimybę asmenims išsitirti ir 

atliekant greitąjį antigeno testą. 
Mobilūs punktai turės gali-

mybę pasirinkti, ar atlikti grei-
tuosius antigeno testus, tačiau 
neprivalės, jeigu jiems užteks 
pajėgumų atliekant vien PGR 
tyrimus.

Jei mobilus punktas, į kurį re-
gistruojasi asmuo, atlieka ir PGR 
tyrimus, ir greituosius antigeno 
testus, asmenys tyrimo metodą 
galės rinktis dar registracijos 
metu. 

Registruotis atlikti greitąjį an-
tigeno tyrimą galės COVID-19 
ligos simptomus jaučiantys, 
savikontrolės tyrimą namuose 
atlikę ir teigiamą rezultatą gavę 
asmenys, gydymo įstaigų ir soci-
alinės globos įstaigų darbuotojai 
po turėto sąlyčio, kurie neturi ga-
limybės išsitirti įstaigoje, kurioje 
dirba, taip pat asmenys, kuriems 
rekomenduojama išsitirti po ug-
dymo įstaigoje atliekamo pavir-
šių tyrimo. 

Asmenims, kuriems bus dia-
gnozuota COVID-19 liga grei-
tuoju antigeno testu, atliktu mo-
biliame punkte, nedarbingumo 
pažymėjimą, kaip sergančiam 
asmeniui, išduoda jo šeimos gy-
dytojas. 

Atkreipiame keliaujančių-
jų dėmesį, kad atlikus greitąjį 
antigeno testą ir gavus teigia-
mą rezultatą, asmeniui patvir-
tinama COVID-19 liga, tačiau 
šiuo metu persirgimo faktas ES 
Skaitmeniniam COVID pažy-
mėjimui gauti patvirtinamas, tik 
remiantis teigiamu PGR tyrimo 
rezultatu. Tai reiškia, kad teigia-
mą greitojo antigeno testo rezul-
tatą gavę asmenys, kuriems tai 
aktualu, per 48 valandas gali re-
gistruotis patvirtinamajam PGR 
tyrimui.

Ypač svarbus kiekvieno 
žmogaus sąmoningumas, kol 
bus gautas tyrimo rezultatas dėl 
COVID-19 ligos. Asmenys, jau-
čiantys simptomus, turi izoliuo-
tis, neiti į darbą, ugdymo įstaigą 
ar kitas viešas vietas. 

Ministerija ir toliau ieško ga-
limybių padidinti laboratorinius 
pajėgumus, pasitelkiant naujas 
tyrimus galinčias atlikti įstaigas. 
Taip pat, nuo vasario 7 d. ugdy-
mo įstaigose laikinai bus stab-
domi kaupinių tyrimai, keičiant 
juos į savikontrolės tyrimus. 

Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos 

ministerijos inform.

Mobiliuose punktuose bus galima išsitirti ir greitaisiais 
antigeno testais, rezultatas – vos per kelias valandas
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ANEKDOTAI

Mokytoja klausia 
Petriuko:

– Kas yra apuokas, 
paukštis ar žuvis?

– Žuvis.– atsako 
Petriukas.

– Tai kodėl medyje 
sėdi?

– Matyt kvaila žuvis.
***
Kalbasi dvi blondinės:
– Žinai, per Naujus 

metus reikia padovanoti 
dovaną į temą. Kai 
buvo ožio metai, aš 
padovanojau vyrui 
dovaną, kuri buvo labai 
į temą.

– Tai ką tu jam 
padovanojai?

– Ragus.
***
Tėvas klausia 

Petriuko:
– Na kaip tavo naujoji 

mokytoja?
– Na labai graži, 

blondinė. Tik yra viena 
bėda...

– Kokia, sūnau?
– Mūsų metų skirtumas 

labai didelis.
***
Ateina blondinė į 

ligoninę ir sako daktarui:
– Daktare, man jau 

trečias nėštumo mėnuo, o 
dar pilvo nėra!

– Jūs apelsinų valgėte?
– Ne, o reikia? – Reikia. 
– Ateina vėl tapati 

blondinė po 3 mėnesių.
– Daktare, man jau 

šeštas nėštumo mėnuo, o 
dar pilvo nėra!!!

– O jūs ananasų 
valgėte?

– Ne, o reikia? 
– Reikia.
– Ateina vėl ta pati 

blondinė dar po 3 mėnesių 
ir sako:

– Daktare, man jau 
devintas nėštumo mėnuo, 
o dar pilvo nėra!

– O jūs gyvenime esat 
vyrą mačiusi? 

– Ne, o reikia?
***
Susitinka trys ūkininkai. 

Visi giriasi kas didesnį 
arbūza užaugino.

Vienas:
– Aš užauginau tokį 

dideli, kad kai padėjau ant 
kėdės, ta sulūžo!

– Man dar geriau,-
pasakė kitas,– aš savo 
padėjau ant stalo, ir šis 
sulūžo!

– Čia tai dar nieko. 
Va aš užauginau TOKĮ 
DIDELĮ, kad padėjau ant 
vežimo ir...

– Tik nesek pasakų! 

Vežimas tikrai negalėjo 
sulūžti!

– Ne, vežimas nesulūžo, 
bet iš arbūzo išlindo 
kirminas ir arklį suėdė.

***
Paštas gavo laišką, 

ant kurio vaikiška 
ranka vietoje adreso 
buvo užrašyta – Dievui. 
Paštininkas, nežinodamas, 
ką su tuo laišku daryti, 
atplėšė ir perskaitė:

– Gerasis Dieve, tau 
rašo Jonukas. Man 6 m. 
Mano tėtė mirė ir mama 
sunkiai dirba, kad galėtų 
augintų mane ir mano 
sesutę. Ar galite atsiųsti 
mums 500 eur? Paštininkas 
buvo sujaudintas, jis 
parodė laišką kolegoms ir 
jie nusprendė susimesti po 
kažkiek pinigų ir pasiųsti 
tai šeimai. Jie surinko 200 
eur.

– Po dviejų savaičių tas 
pats paštas vėl gavo laišką, 
adresuotą Dievui. Jame 
berniukas padėkojo Dievui 
už gautus pinigus, tačiau 
pabaigoje pridūrė:

– Ar galėtum kitą kartą 
pinigus pasiųsti tiesiai 
mums, nes tas paštininkas 
vagia pinigus.

***
Medžiotojas sako kitam:
– Oho, kokia meška... 

Kiek kartų šovei?
– Dešimt
– Kiek pataikei?
– Nė karto...
– Kaip taip?
– Ji iš juoko pakratė 

kojas.
***
Skambutis į duris:
– Kas ten?
– Mirtis.
– Nu ir kas!
– Nu ir viskas.
***
Dvi draugės kalbasi:
– Žinai, mano vyras 

visai nekreipia į mane 

dėmesio. Grįžta namo 
ir iškart klausia: „Tai ką 
valgomo turim?“. Su juo 
tiesiog neįmanoma!!!

– Oi, taigi visi vyrai 
tokie! Maniškis irgi 
anksčiau taip elgdavosi, 
bet aš radau priemonę.

– Ir kokią gi?
– Labai paprasta: 

nusipirk ypatingus 
drabužius, pavyzdžiui, 
juoda apsiaustą ir kaukę, 
ir sutik jį taip apsirengusi. 
Pamatysi – iškart ims 
elgtis visiškai kitaip.

Po kelių dienų draugės 
vėl susitinka.

– Padariau, kaip 
sakei. Nusipirkau 
juodą apsiaustą, kaukę, 
apsirengiau.

– Ir kaip?
– Parėjo, nužvelgė mane 

ir tarė: „Labas, Zoro. Tai 
ką valgomo turim?“.

***
Policijos komisariate 

suskamba telefonas. 
Vienas policininkas 
pakelia ragelį.

– Klausau.
– Gelbėkit, gelbėkit!!! Į 

namus įsiveržė katinas!!!
– Klausykit, dėl to 

nebūtina skambinti į 
policiją. O kas čia kalba?

– Papūga.
***
Vieną dieną eina 

kiškis ir labai užsinori 
šautuvo. Prieiną skelbimų 
stendą ir mato skelbimą: 
„ATSAKYK Į TRIS 
KLAUSIMUS IR GAUK 
ŠAUTUVĄ!!! (Miesto 
armija, Kuolų gatvė)“. 
Kiškis labai apsidžiaugė ir 
nuėjo nurodytu adresu.

Atėjęs sako:
– Duokit šautuvą!
– Atsakyk į tris 

klausimus ir gausi.
– Klauskit.
– Pirmas klausimas – 

kada prasidėjo antrasis 

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako
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pasaulinis karas?
– 1939.
– Gerai. Kas toks 

buvo Bolševikų partijos 
lyderis?

– Leninas.
– Puiku. Ir paskutinis 

klausimas – kiek danguje 
yra žvaigždžių?

– Mokslininkai dar 
neištyrė.

– Na ką gi, šaunuolis. 
Imk šautuvą.

Kiškis eina sau 
laimingas, o jį pamato 
vilkas. Ir klausia:

– Ė, kiški iš kur 
šautuvą gavai?

– Armijoj atsakiau į 
tris klausimus ir gavau.

– Kiški, pasakyk 
man atsakymus, aš irgi 
šautuvo noriu.

– Gerai. Pirmas 
atsakymas – 1939, antras 
– Leninas, o trečias 
– mokslininkai dar 
neištyrė.

– Ačiū kiški. – pasakė 
vilkas ir nubėgo i armiją.

Atėjęs sako:
– Duok it šautuvą.
– Tai palauk pirmą 

atsakyk į tris klausimus!
– Klauskit.
– Pirmas klausimas – 

kiek tau metų?
– 1939.
– Hmm... Kas tavo 

tėvas?
– Leninas.
– A tu durnas, a tu ką?
– Mokslininkai dar 

neištyrė.
***
Eina žmogus per 

dykumą ir pamato 
lempą.Iš jos išlenda 
džinas ir klausia:

– Aš išpilisiu tris tavo 
norus.

Žmogus ir sako:
– Aš noriu baseino, 

dideliu namų ir kad tu 
galetu išpildyti dar 9 
milijonus mano norų.

• 2pts-4 priekabos ašį 
(didžiosios). 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Traktorinės priekabos 
2PTS-4 lingių apkabas. 2 
vnt. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• MTZ-80 naudotas dalis. 
Daugiau informacijos 
telefonu. 
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
• Naujos laidos 
dokumentus savadarbiams 

traktoriams. 
Tel. 8 698 04 416. Rokiškis
• T-16 dokumentus. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Televizorių LG. 83 cm 
įstrižainė. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 693 42 394. Rokiškis
• Geros būklės namų kiną 
Vido. Be USB. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA• Elektrinę žoliapjovę. 
Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką 
MTD su 12,5 brigso 
varikliu. Mechaninė pavarų 
dėžė, deka dviejų peilių, su 
šoniniu išmetimu. Dekos 

plotis 1 m. Kaina 1100 
Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Stihl MS 250. 2,3 kW. 
Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Gal kas dovanojate 
skalbimo mašina. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI


