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Rokiškio mokykloje-darželyje 
„Ąžuoliukas“ kiemelyje - 
spalvoto sniego skulptūros

Rokiškio mokyklo-
je-darželyje „Ąžuoliukas“ 
kiemelyje - spalvoto snie-
go skulptūros. Tai ikimo-
kyklinio ir priešmokykli-
nio amžiaus vaikų veikla, 
išpildanti menų integralu-
mą į STEM ugdymą.

Rokiškio rajone verdančiu vandeniu 
nusiplikė vos metukų vaikas

Policijos pareigūnai praneša apie Rokiškio rajone ver-
dančiu vandeniu apsiplikiusį vaiką.

Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko vasario 1-ąją, 
apie 14.30 val., Juodupės miestelyje.

Iš ten į Panevėžio ligoninės priėmimą pristatytas 2020 
m. gimęs mažametis.

Pirminiais duomenimis, vaikas būdamas namų virtu-
vėje, imdamas nuo virtuvinės spintelės indą su verdančiu 
vandeniu, užsipylė ant savęs.

Policijos pareigūnai teigė, kad nelaimė nutiko tvarkin-
goje šeimoje, tėvai rasti blaivūs. Verdančiu vandeniu buvo 
užplikyti makaronai, kuriuos vaikas užsipylė ant savęs.

TV3.lt inform.

Degė prailgintuvas ir sandėliukas
2022 m. vasario 4 d. 17:14 val. gautas pranešimas, kad 

Rokiškyje, Taikos g., daugiabutyje jaučiamas degėsių 
kvapas, galimai svyla laidai. Atvykus ugniagesiams gel-
bėtojams, gaisro požymių nebuvo. Nurodytame bute buvo 
rastas sudegęs prailgintuvas. 

2022 m. vasario 7 d. 05:25 val. gautas pranešimas, kad 
Rokiškyje, Respublikos g. dega sandėliukas.

Rokiškio PGT inform.

 Tyrimai rodo, kad 
ankstyva kūrybinių menų 
patirtis palaiko pažinimo 
vystymąsi ir padidina sa-
vivertę.

Rokiškio rajono 
kūno kultūros ir sporto 

centro inform.

Bajoruose iš griovio išvaduotas 
įstrigęs greideris

Bajorų gyvenvietėje 
(Rokiškio kaim. sen.) iš 
griovio sėkmingai išva-
duotas greideris. Trakto-
riui prireikė visai nedaug 
pastangų, kad sunkiasvo-

rei kelio technikai padėtų 
išsikapstyti iš snieguoto 
kelkraščio. Įvykio metu 
niekas nenukentėjo.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Juodupės gimnazijoje įvyko Gerosios savijautos programa 
1-4 klasių mokiniams

2022 m. vasario 2 d. 
Rokiškio rajono Juo-
dupės gimnazijoje vyko 
Gerosios savijautos pro-
grama 1-4 klasių moki-
niams.

Užsiėmimus vedė VšĮ 
Socialinės partnerystės 
centro lektorės.

Užsiėmimų tema: vaikų 
emocinės savijautos bei 
psichikos sveikatos geri-
nimas panaudojant neu-
roedukacinius metodus ir 
dailės terapiją.

Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos 

inform.

Pandėlio gimnazijoje - klasės valandėlės apie nusikaltimų 
prevenciją ir karjeros ugdymą

Vasario 1 d. Pandėlio 
gimnazijos 8 klasės moki-
niai dalyvavo nuotolinėje 
prevencinėje paskaitoje 
„Nepilnamečių nusikalti-
mai ir atsakomybė“, kurią 
vedė Panevėžio apskrities 
VPK, Rokiškio r. policijos 
komisariato vyriausioji 
tyrėja Jolita Baltrūnienė.

 
Nuotolinio susitikimo 

metu pareigūnė priminė 
mokiniams apie įvairaus 
amžiaus jaunimo teisinę 
atsakomybę už padarytus 
nusižengimus. Su mokiniais 
J. Baltrūnienė aptarė tokios 
aktualias temas: rūkymą, 
tabako gaminių platinimą 
nepilnamečiams, alkoholi-
nių gėrimų vartojimą ar per-
davimą jaunesniems nei 20 

metų asmenims, narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų 
vartojimą. Taip pat viešnia 
kalbėjo ir apie neatsargų el-
gesį internete. 

Mokiniams buvo ak-
centuota, kokias auklėjimo 

priemones Lietuvos įsta-
tymai numato nepilname-
čiams, kokios yra adminis-
tracinių nuobaudų rūšys ir 
poveikio priemonės.

 Vasario 4 d. pareigūnė 
susitiko ir su IVg klasės 

mokiniais. J. Baltrūnienė 
supažindino abiturientus su 
policininko profesija, rei-
kalavimais ruošiantis stu-
dijuoti policininko specia-
lybę. Pareigūnė akcentavo, 
kad norint būti policininku 
reikia turėti nepriekaištingą 
reputaciją, būti geros svei-
katos ir fizinės formos. Taip 
pat didelis privalumas yra 
vairuotojo teisių turėjimas. 
J. Baltrūnienė supažindino 
su policijos mokyklos gy-
venimu, bendrabučių priva-
lumais, galimybe dalyvauti 
įvairiose veiklose, atrankos 
užduotimis. Nuotolinio su-
sitikimo pabaigoje, parei-
gūnė atsakė į abiturientų 
klausimus.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Pandėlio gimnazijoje vyko edukacinė veikla 
„Kosminis skrydis vaikams“

Pandėlio gimnazijos 
pradinukai moka ne tik 
smagiai ir įdomiai moky-
tis, bet ir pramogauti. Pa-
sibaigus pirmajam pusme-
čiui, 1-4 klasių mokiniai 
buvo maloniai nustebinti 
pažintinės, interaktyvios 
edukacinės veiklos „Kos-
minis skrydis vaikams“.

 
Edukacijos pradžioje 

robotas „Apolo 11“ visus 
pasveikino sėkmingai įvei-
kus dar vieną mokslo žinių 
etapą, kartu sušoko roboto 
šokį, o patiems stropiau-
siems bei gabiausiems mo-
kiniams įteikė pagyrimo 
raštus bei padėkas.

 Taip pat pradinukai 
rungėsi kosminėje viktori-
noje. Viktorinos klausimų 
atsakymai slypėjo edukaci-
niame filmuke apie Saulės 
sistemos planetas, todėl jį 
žiūrėti teko labai atidžiai ir 
susikaupus. Po viktorinos 
kiekviena klasės komanda 

buvo apdovanota taure, o 
dalyviai gavo astronauto 
pažymėjimus.

 Nepakartojamus poty-
rius pradinukai pajuto, kai 
apsirengė astronauto kostiu-

mą. Tai ne tik smagi atrakci-
ja, o ir galimybė įsiamžinti 
astronautų klasės nuotrau-
koje.

 Roboto patarimai, ko-
kias asmenines savybes 

ugdyti, kokių mokslų žinių 
siekti, kuo domėtis, tikrai 
pravers kiekvienam šios 
edukacijos dalyviui.

Pandėlio gimnazijos 
inform.
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Politika pagal principą kaip geriau užkasti nuodėmes po kilimu
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Tik sunkūs laikai visuome-

nėje išryškina savus šventuo-
sius ir savus niekšus. Savus 
lyderius ir savus beraščius. 
Ir tuos, kurie prisiminus seną 
pokštą apie psichiatrinę ligo-
ninę, iš paprasto „čainyko“ 
evoliucionavo iki Napoleono. 
Tik mums su visu šituo balas-
tu dar ir gyventi reikia. Blo-
giau, balastas valdo. Lietu-
voje dar niekada neturėjome 
vaikučių pabiručių vyriau-
sybės, kurios politikos para-
digmos būtų keli vaikų dar-
želio rateliai ir eilėraštukai. 
Kur madingų kostiumėlių ir 
baltandančių europietiškų 
šypsenų apdaila nubyra švel-
niam sunkumų vėjeliui pūste-
lėjus ir išlenda purvina homo 
sovieticus siela. 

Nei karai, nei marai, nei 
kitokie sunkmečiai iš princi-
po nėra kažkokia naujovė. Jie 
lydėjo žmoniją nuo jos lop-
šio, nuo pirmųjų pirmykščių 
bendruomenių. Ir krizės buvo. 
Politinės, karinės, ekonomi-
nės. Dabar turime naują krizių 
rūšį – komunikacines. Nieka-
da iki šiol žmonijos istorijoje 
nebuvo tokių. Niekas nesakė, 
pavyzdžiui, kad Prancūzijos 
didžiosios revoliucijos priežas-
tis – komunikacinė krizė, arba 
kryžiaus karų priežastis – ko-
munikacinė krizė tarp krikščio-
nybės ir islamo. O štai dabar 
pas mus visos krizės staiga 
tampa „komunikacinėmis“. Ar 
nekyla klausimas, kodėl?

Visais laikais žmonės ir tau-
tos kalbėjosi. Ir suprato vieni 
kitus, ir nesuprato. Prisiminkite 
legendą apie Babelio bokštą ir 
posakį apie supratimą pagal su-
gedimo laipsnį. Tačiau tik da-
bar krizės tapo komunikacinė-
mis. Kas iš esmės suprantama 
po žodžiu „komunikacinės“? 

Gyvename puikiais laikais, 
kai yra daug niekam nereikalin-
gų profesijų. Kai žmonės kelis 
metus trina kelnes universite-
tuose, paskui dar kelis madin-
gose agentūrose, kol pamažu ir 
patys ir save, ir kitus įtikina esą 
politikos technologai. Jie poli-
tikus įtikina, kad iš kiekvieno 
molio motiejaus įmanoma pa-
daryti valstybės vyrą ar moterį. 
Tereikia tik teisingai komuni-

kuoti, išvertus į žmonių kalbą, 
surasti teisingą burtažodį. Kad 
krizių iš esmės nėra. Kad yra 
tik galimybės, kurias arba iš-
naudoji savo naudai, arba esi 
prastas komunikatorius. Kaip 
mano močiutė sakydavo, toks 
vitaminas Ū nuo visų ligų. 

Komunikatorius tapo tarpi-
ninku tarp politiko ir liaudies. 
Tokiu pilkuoju kardinolu, sta-
tančiu ir verčiančiu karalius. 
Ar ne per didelė galia niekieno 
nerinktam, abejotinos kom-
petencijos žmogui? Juolab, 
toks žmogus tapo patogus. Jei 
anksčiau politikams dar reikėjo 
kalbėti, kažkaip pristatyti savo 
idėjas visuomenei, tai dabar tą 
daro komunikatorius. Kuris, 
vaizdžiai tariant, yra politinio 
proceso jungtukas: jei anks-
čiau bendravimas tarp politiko 
ir visuomenės vyko tiesiogiai, 
tai dabar ten jau įsiterpia poli-
tinius procesus reguliuojantis 
jungtukas. Politikams tai tapo 
įdomu ir patrauklu. Tikrų lyde-
rių niekam nebereikia. Dabar 
politikas turi tik gerai atrodyti ir 
be jungtuko leidimo bei signalo 
nepraverti burnos. Nes svar-
biausia – teisingai komunikuoti. 
Neteisingai komunikuosi, neiš-
rinks. Komunikatorius puikiai 
žino, kokiu švarku apvilkti šitą 
sodo kaliausę, save laikančią 
politiku. Kokiomis spalvomis 
nuspalvoti jo rinkiminius lanks-
tinukus. Ir visuomenė kurį laiką 
nesuvokia, kad jai pakišo... tie-
siog politiko, valstybės lyderio 
iškamšą. Iš pirmo žvilgsnio ir 
atskirti sunku: ir protingai kal-
ba, ir gražiai atrodo. Svarbiau-
sia, kalba taip, kaip reikia, kaip 
visuomenė nori. O realybėje... 
O realybėje paaiškėja, kad poli-
tikos palatos Napoleonai yra tik 
paprasti „čainykai“, nors, kai 
kurie įmantresni, su švilpukais. 
Kurie, kai ima pro dangtelį 
veržtis garas, nebelabai ir be-
klauso tų savo komunikatorių, 
imdami netyčia švilpti tai, kas 
jų menkose sieliūkštėse verda.

Kas iš esmės yra reiškinys, 
kurį mūsų moderni liaudis 
vadina komunikacija? Mano 
galva, geriausia jos iliustracija 
yra... katės dėželė. Katė šiaip 
jau yra idealus komunikatorius. 
Ji savo nuodėmes užkasa. O 
komunikacijos, kaip ji suvo-

kiama mūsų politikoje, esmė ir 
yra užkasti nuodėmes ir paro-
dyti idealų politiko įvaizdį. Pats 
nuodėmių užkasinėjimo proce-
sas nėra savaime nei estetiškas, 
nei malonus. Tačiau čia yra ir 
savi niuansai. Tie, kurie laiko 
kates, puikiai žino, kad nuodė-
mes jos gali užkasinėti iki tam 
tikro laiko. Protingi šeimininkai 
katės dėžutę valo kasdien. Mat 
dėžės talpa ir silikoninio ar ki-
tokio kraiko kiekis joje nėra be-
galiniai. Kelias dienas nevalius 
dėžutės, katė, užkasdama naują 
nuodėmę, ima atkasinėti senas. 
O ji – labai švarus gyvūnas. Ir 
jei nesusiprotėjama išvalyti jos 
dėžę, ji nuodėmėms randa nau-
jų vietų. Pavyzdžiui, pakasa po 
kilimu. 

Tam, kad nekiltų problemų 
dėl nuodėmių, yra dvi išimtys: 
arba mažiau teršti, arba dažniau 
tą dėžę valyti, kitaip sakant, 
problemas spręsti. Komunika-
torius problemų spręsti negali. 
Jis yra mokytas ir sugeba tik 
kurti įvaizdį, kitaip sakant, jas 
užkasti. Kai nuodėmių dėžė 
prisipildo, tada ir paaiškėja, kad 
visai ne šventuosius mes čia iš-
sirinkom.

Iki šiol visuomenė politikais 
rinko tuos, kurie mokėjo pro-
blemas spręsti. Tai ir yra esmi-
nė politiko paskirtis. Ne sėdėti 
televizoriuje ir komunikuoti 
feisbuke, o kaip tik spręsti pro-
blemas. Bet kai vietoj politiko 
turime komunikacinę iškam-
šą... Tai ir turime tai, kas yra 
dabar.

Tačiau problema – ne tik 
politikai-iškamšos ir politi-
kai-„čainykai“. Problema yra 
tame, kad visuomenė nebeturi 
įgūdžių tas iškamšas atpažinti. 
Kad mes vis perkame politikos 
„dramblius“ ir vis gauname tas 
pačias iškamšas. Kad tikime 
popierėliais, įrašais feisbuke, 
viršeliais, lankstinukų spal-
vomis ir politikų kostiumais. 
Kad atsiranda netgi įtakotuko – 
žmogaus, galvojančio už tave, 
profesija. Mes net galvoti ima-
me tingėti. 

Ir už tai skaudžiai mokame. 
Lietuva per trisdešimt metų ne-
buvo atsidūrusi tokioje sudėtin-
goje situacijoje, kaip dabar. Ir 
būtent sudėtingoje situacijoje 
ima aiškėti, kas yra kas. Kai 
dėžėje prisikaupia per daug 
nuodėmių imame suprasti, kad 
išsirinkome politikus-nevalas. 
Ir kad problemų, kaip katės 
kakučių dėžėje, ar dar baisiau 
– po kilimu, skambiais žodžiais 
nebeužkasi. Problemos yra, jos 
įgauna nekokį vaizdą ir nekokį 
kvapą.

Kaip ir katės dėžę valyti, 
taip ir problemas spręsti, ge-
riausia, kai jos yra pavienės. O 
kai jau nėra, kaip sakant, sem-
tuvėlio kur įkišti, tada tenka im-
tis brangesnių priemonių. Bet 
iškamšai juk niekas nežadėjo, 
kad jai reiks kažką valyti. Ji 
tenorėjo būti iškamša: šmėžuo-
ti ekranuose ir feisbuke, rašyti 
šmaikščias žinutes, spindėti iro-

nija ir į liaudį vėpsoti iš aukš-
to. Valgyti teisingas brusketas, 
skanauti teisingai parinktą prie 
kepsnio vyną. Ir didžiausia pro-
blema, kurią jis turėjo spręsti, 
tai net ne kokias kojines prie 
kostiumo priderinti (tam juk 
yra paslaugūs komunikatoriai). 
Didžiausia problema, kurią tu-
rėjo spręsti iškamša, yra kaip 
neapsitaškyti padažu šlipso, nes 
pasaulio galingųjų nuotraukoje 
ne kaip atrodysiąs. Va ir viskas, 
ką jis moka ir sugeba. 

O dabar iškamšos pyksta. 
Jie viską darė teisingai. Jie tei-
singai kalbėjo televizoriuje ir 
už juos rašė feisbuke. Sunku 
kalbėti neteisingai, jei komuni-
katorius pasirūpino, kad dvaro 
poetai uždavinėtų tik teisingus 
ir iš anksto suderintus klausi-
mus. Komunikatorius nuošir-
džiai prižiūrėjo ir tebeprižiūri 
feisbuko paskyrą, blokuodamas 
ne tik tuos, kurie rašo įprastus 
ant tvorų žodžius apie sienos 
savininko intelektinius sugebė-
jimus, bet ir tuos, kurie ima už-
davinėti nepatogius klausimus.

Dirbtiniams politikams 
buvo ramiai išvalyta jų vei-
klos erdvė. Kad joks kritikos 
debesėlis netemdytų šviesios 
kaliausių dienos. Politologai, 
istorikai, filosofai beigi kiti 
mokslininkai buvo mandagiai 
nufutbolinti į jų auditorijas ir 
archyvus. Jų vietas eteryje už-
ėmė -ainės-apvalainės (tiksliau, 
kūdainės), o politikos analizės 
laidas ramiai užėmė gyvenimo 
būdo ir pokalbių apie nieką 
transliacijos. Liaudis, užimta 
išgyvenimo už artimą minima-
liai algą klausimais, ilgą laiką 
neturėjo laiko tomis iškam-
šomis domėtis. Domėjosi tik 
iškamšų draugelių ir pasekėjų 
būreliai, kurie laiks nuo laiko 
rūpestingai persiskaičiuodavo 
savo gretas ir pasitikrindavo 
įsitikinimus, negailestingai ša-
lindami iš feisbuko tuos, kurie 
drįso ne tai kad netinkamai, o 
netgi per mažai entuziastingai 
giedoti ditirambus pačių išsi-
keltiems šiaudiniams stabams. 
Kaip sako romėnai, asinus 
asino pulcherimus est. Asilas 
asilui gražiausias. Šiaudinės iš-
kamšos (madingų iš europinių 
pinigų dosniai šeriamų agen-
tūrėlių, įstaigėlių ir kontorėlių 
klerkai) meldėsi tokioms pat 
kaip jie, tik didesnėms, bran-
gesniais drabužėliais apreng-
toms kaliausėms, tikėdami, kad 
ir jie kada nors iš lietuviškosios 
skaistyklos pateksią į kokio 
Briuselio kaliausių rojų. Kur 
viskas vyksta kaip anekdote 
apie liūtą ir ministeriją: liūtas 
ėdė, ką panorėjęs, ir niekas nie-
ko nepastebėjo, kol per žioplu-
mą nesurijo valytojos. 

Šitoms iškamšoms nereikia 
problemų, didžių žygių ir di-
džių darbų. Joms reikia ramiai 
stovėti politikos akiratyje, pa-
geidautina, kuo mažiau judant. 
Žinoma, tai nereiškia, kad jos 
nenori patekti į istoriją. Jei 
politikai kuria istoriją, tai di-

džiausia iškamšos svajonė yra 
palikti istorijoje pėdsaką. Nors 
dažniausias toks „pėdsakas“ 
yra markeriu ant piramidės sie-
nos užrašyta „Čia buvo...“ Va 
tik tiek jie tesugeba.

Ir kai šitos kaliausėlės pa-
tenka net ne į politikos tornadą, 
o į bet kokią didesnę audrą, tada 
ir pasirodo tikroji jų prigimtis.  
Kaliausės darbas nėra spręsti. 
Jos darbas yra tiesiog būti ir 
savo buvimu imituoti žmogų. 
Būti vietoje jo. Tai ir mūsų 
politikai-iškamšos yra vietoje 
politikų. Kaip sirgalių nuotrau-
kos salėje vietoje tikrų sirgalių. 
Kaip miegančios gražuolės sti-
kliniuose karsteliuose – moder-
niuose stiklo ir plieno dangorai-
žiuose. Tik kokia iš jų nauda?

Kokia – matome. Pastaruoju 
metu dar niekada mūsų valsty-
bei nebuvo kilę tiek problemų, 
kiek dabar. Jei anksčiau vidaus 
situacija neturėjo nė mažiausių 
revoliucinės situacijos bruo-
žų, tai per pusantrų metų po-
litikų-iškamšų valdymo metų 
turime tokią, kad mažai nepa-
sirodė. Ir nesimato nė menkiau-
sių priemonių ją spręsti. Tiesa, 
pamatę jaunimo neįgalumą, į 
visuomenės gyvenimą grįžta 
politikos sunkiasvoriai, tokie, 
kaip Vytautas Landsbergis. Jis 
bent bando kalbėtis su visuo-
mene, su politiniais oponentais, 
kažkiek raminti aistras savo 
atsiprašymu. Bet jis yra politi-
kos patriarchas, o ne veikiantis 
politikas. 

O veikiantys politikai ką? O 
ką gali iškamšos? Laukia savo 
komunikatorių-lėlininkų si-
gnalų. O komunikatorius, kaip 
sakiau, nemoka krizės spręsti. 
Jis moka tik užkasinėt nuodė-
mes. O ką galima užkasti? Kaip 
dabar užkasti, žinoma, viso-
keriopai teisingą ir atsakingą 
vertybinę politiką Baltarusijos 
atžvilgiu. Kai patys baltaru-
siai filmuoja ir dalinasi, kaip 
jų šalies keliais darda rusiškos 
technikos vilkstinės. Jei iki to 
laiko dar buvo kažkokia viltis, 
kad kada nors Lukašenkos reži-
mas kris, tai dabar nėra jokios. 
Joks mūsų užsienio politikos 
Gabrielius rusų kariuomenės 
iš Baltarusijos neišvis. Vilčių, 
kad Baltarusija gali būti de-
mokratinė, nebeliko. Ir turime 
Rusijos kariuomenę prie savo 
sienos, kurios vis dar stipriau-
sia apsauga yra plačios lietuvų 
pasieniečių ir karių krūtinės. 
Viskas, vertybiniai užsienio po-
litikai, padarėt. Ačiū jums, po-
litikos „čainykai“, panorę tapti 
Napoleonais. Nes iškamšos ne-
sugeba ką nors pradėję suvokti, 
koks gali būti jų veiksmų rezul-
tatas. Ateis pavasaris, ir rusų 
tankų bei priešlėktuvinių siste-
mų įkvėptas batka, ko gero, ir 
migrantų krizę prisimins. Už 
kurios įveikimą mūsų iškamšos 
jau medalius dalinasi. 

O kaip gi Kinija? Kur gi 
plati, Lietuvos vadovaujama, 
tris žemynus apimanti koalicija 
prieš ją? Kur demokratijos ir 

vertybių vėliavos, plaikstomos 
ryto vėjyje virš nesuskaičiuo-
jamų kareivijų? Va kaip tik ten, 
Kinijoje žiemos olimpinėse 
žaidynėse ramiausiai pražy-
giavo Taivanio delegacija. O 
mes panorome būti šventesni 
už Romos popiežių. Pykdami 
ant visų, kurie prie mūsų poli-
tikos „čainykų“ žygių jungtis 
nesiruošia. Nesuvokdami, kad 
mūsų kvailas išsišokimas ap-
griovė dešimtmečius puoselėtą 
ir kurtą sugyvenimo strategi-
ją. Nesuvokiant, kad Kinija ir 
Vakarų pasaulis, suvokdami 
vienas kito trūkumus ir vienas 
kito galią, laikas nuo laiko per 
tvorą apsiurgzdavo, niekas ne-
rizikuodamas kibti varžovui į 
kudlas. O Lietuva ką, drąsi ša-
lis, ji gali. Nes kažkam prireikė 
šiltesnio posto Briuselyje.

O kai reikia kažką padaryti, 
paaiškėja, kad įvaizdis – dar 
ne viskas. Kad ir Baltarusijos 
trąšų klausimu mūsų kaimynai 
į avantiūras nesivelia, ir mūsų 
„vertybinė politika“ jiems yra 
krovinių srautai per jų geležin-
kelius ir uostus. Kad ir Lietuvos 
įmones, kurios išeis dėl Kinijos 
sankcijų, pasirengę sėkmingai 
priimti. Tuo pačiu pasidžiaug-
dami jų kuriamomis aukštos 
vertės darbo vietomis bei mo-
kamais mokesčiais.

Ir Lenkijos niekas už jos 0 
proc. Pridėtinės vertės mokestį, 
nepaisant mūsų dvaro poetų ir 
ikanamistų (nepainioti su eko-
nomistais, jie kol kas diskusi-
jose nedalyvauja) prognozių, 
niekas mušti nesiruošia. O pas 
mus jau taikiai ramiai rikiuoja-
si autobusų kolonos Lenkijos 
link. Tai pirmosios kregždutės 
(kaip ironiška, ar ne?). Kol kas 
ikanamistai ir politikos iškam-
šos gali guostis, kad iki Len-
kijos kai kam važiuoti toloka. 
Nenoriu būti blogu pranašu, 
bet, manyčiau, tuoj važiuoti 
nereikės. Tuoj mūsų miestų ir 
miestelių parduotuvėse atsiras 
daug pigių lenkiškų produktų. 
Nes taip veikia laisvoji rinka. 

O Lietuvoje tuo tarpu siautės 
infliacija. Jau dabar perkopusi 
neregėtus 12 proc. O ar gali būti 
kitaip? Juk dar pernai rašiau, 
kad tokie rezultatai būna, kai 
įjungiami pinigų spausdintuvai. 
Juk iš esmės covid sukelta eko-
nominė krizė ir buvo valdoma 
prispausdintais pinigais. Turi-
me pasekmes. Linksma?

Ir jūs tikrai manote, kad 
mūsų šiaudiniai politikai yra 
pajėgūs šias problemas išspręs-
ti? Kol kas tokių politikų nema-
tyti. Ir nauji politiniai judėjimai 
gimsta tik perstumdžius šiau-
dines kaliauses iš jau esančių. 
Ir nori nenori tenka prisiminti 
seną odesietišką anekdotą: kai 
viešnamyje sumažėdavo pel-
nas, paprastai ne loveles stum-
dydavo, o paneles keisdavo. 
Tik mūsų iškamšų net pakeisti 
nėra kuo. O mes mokame už 
jų šiaudines galvas ir visai ne 
šiaudines ambicijas. 
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Ar režisieriaus „etato mažinimo“ reikalai – mobingas Rokiškio kultūros centre?
Paskutiniu metu vis 

dažniau vartojamas žodis 
mobingas. Viešojoje erdvė-
je pasidalinta informacija, 
kad į Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos Antiko-
rupcijos komisiją kreipėsi 
vienas Rokiškio kultūros 
centro darbuotojas. Jo tei-
gimu, darbovietėje jis pa-
tiria mobingą. Komisija 
klausimo svarstymą per-
metė kitoms institucijoms, 
o dėl minėto darbuotojo 
likimo Rokiškio kultūros 
centre klausimas dar neiš-
spręstas. Bet apie viską iš 
pradžių...

Kas yra mobingas?
Paskutinė plačiai nuskam-

bėjusi mobingo istorija – dėl 
patiriamo spaudimo darbe 
nusižudė jauna Respubli-
kinės Šiaulių ligoninės gy-
dytoja. Pasekmės tragiškos. 
Pabandėme įsigilinti, ar šiuo 
metu vykstantys su režisie-
riumi Eligijumi Daugnora 
dalykai yra būtent toks reiš-
kinys.  Plačiausiai naudoja-
mas apibrėžimas, kad mobin-
gas: „Ilgalaikis, sistemingas 
psichologinis teroras, kurį 
asmuo arba grupė taiko daž-
niausiai kitam asmeniui.“ 
Kaip mobingo apraiškos įvar-
dijami nedraugiškas žvilgs-
nis, pašaipi replika, pajuo-
kianti bendradarbio išvaizdą 
ar nuslėpta, neteikiama dar-
bui reikalinga informacija, 
apkalbos... Kaip skelbiama 
prof. Dr. Jolitos Vveinhardt 
administruojamoje interneto 
svetainėje www.mobingas.
lt, šis terminas pradžioje 
vartotas gyvūnų elgsenos ty-
rinėtojų. Mobingo terminą 
1958 metais pirmasis pavar-
tojo austrų mokslininkas K. 
Z. Lorenz, stebėjęs gyvūnų 
elgesį. Pavyzdžiui, mobingu 
jis vadino situaciją, kai būrys 
žąsų puldavo ir išvydavo jas 
užpuolusią lapę. Pastebėta, 
jog banda kartais susivienija 
prieš vieną iš saviškių, išsi-
skiriantį iš kitų, dažniausiai 
silpnesnį. Sistemingos atakos 
baigiasi tuo, kad auka išveja-

ma iš bandos.

Sprendė Antikorupcijos 
komisijos pirmininkas

Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos Antikorupcijos 
komisijos pirmininkas Stasys 
Meliūnas organizavo posė-
dį Rokiškio kultūros centro 
darbuotojo skundui nagrinėti. 
Į nuotolinį posėdį prisijungti 
sugebėjo tik keturi Tarybos 
nariai ir vienas visuomenės 
atstovas. To neužteko kvoru-
mui, todėl klausimo komisija 
nenagrinėjo ir sprendimų pri-
imti negalėjo. Vis tik komisi-
jos pirmininkas S. Meliūnas 
pristatė savo, kaip komisijos 
vadovo, atskirąją nuomonę - 
šiuo klausimu kreiptis į kom-
petentingas institucijas su 
prašymu išnagrinėti situaciją 
kultūros centre. Parengtas ir 
išsisiųstas raštas Valstybinei 
darbo inspekcijai. Taip pat 
ruošiamas raštas savivaldy-
bės administracijai, kuri yra 
Kultūros centro steigėja, dėl 
galimo mobingo ir darbo eti-
kos pažeidimų.

Opozicijos atstovas: 
savivaldybė turėtų 
tokiais atvejais 
susidomėti
Savivaldybės tarybos 

opozicijos atstovas, šiuo 
metu vadovaujantis neseniai 
įsteigtos demokratų partijos 
„Vardan Lietuvos“ (kitaip 
žinomos kaip „S. Skverne-
lio partija“) frakcijai Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
taryboje, Stasys Meliūnas 
situaciją pakomentavo taip: 
„Savivaldybės administraci-
ja apie šį atvejį tikrai žino, 
nes problema nuskambėjo 
viešai. Manau, savivaldy-
bė, vien pastebėjusi viešą 
informaciją, turėtų tokiais 
atvejais automatiškai susi-
domėti ir aiškintis. Kadangi 
į komisijos posėdį nesusi-
rinko kvorumas, man beliko 
pareikšti atskirąją nuomonę 
ir kreiptis, kad klausimas 
būtų išspręstas atsakingose 
institucijose – Valstybinėje 
darbo inspekcijoje bei savi-
valdybės administracijoje.“

Užsimota sumažinti 
darbo krūvį režisieriui
Apie tai, kas nutiko Ro-

kiškio kultūros centre, kad 
teko prašyti Antikorupcijos 
komisijos pagalbos, pa-
klausėme Rokiškio kultūros 
centrui pavaldaus Rokiškio 
liaudies teatro režisieriaus 
– vadybininko Eligijaus 
Daugnoros. Režisierius ir 

literatūrologas papasako-
jo, kad jam buvo pasiūlyta 
dirbti nepilnu darbo krūviu 
– 0,75 etato. Kadangi jis su 
tokiu sprendimu nesutiko, 
kultūros centro vadovė su-
rašė įsakymą jį atleisti, va-
dovaujantis Darbo kodekso 
57 straipsniu. Esą vyko tam 
tikra reorganizacija. Pasak 
E. Daugnoros, būtinybės 
mažinti darbo krūvį tikrai 
nebuvo. Režisierius įsiti-
kinęs, kad kultūros centro 
direktorę Vaivą Baltrūnai-
tę Kirstukienę papiktino jo 
ankstesni pasisakymai spau-
doje bei kitur. Apie tai, kaip 
kitaip pasireiškė mobingas 
be ketinimų sumažinti dar-
bo krūvį arba atleisti, reži-
sierius nepapasakojo. Gali-
mai kai kurios detalės liko 
nutylėtos.

Įsakymas dėl atleidimo 
atšauktas
Šiuo metu direktorės 

įsakymas yra atšauktas, 
kadangi, pasak E. Daugno-
ros, nesilaikyta formalumų. 
Menininkas yra profsąjun-
gos narys, o prieš priimant 
sprendimą, į profsąjungą 
kreiptasi nebuvo. Paprašytas 
pakomentuoti, kodėl kreipė-
si būtent į Antikorupcijos 

komisiją, režisierius atsa-
kė: „Mobingas visada šiek 
tiek susijęs su korupcija, tai 
nėra tapatu, bet dažniausiai 
tai korupcijos rezultatas.“ 
Šiuo metu E. Daugnora to-
liau dirba, stato Vytauto 
V. Landsbergio spektaklį 
„Bunkeris“, o klausimą dėl 
galimo mobingo tiria Darbo 
inspekcija.

 Nebijo likti be darbo
„Tikiuosi, kad nepriklau-

somai, liksiu dirbti, ar ne-
liksiu, teatro vadovas turės 
pilną darbo krūvį. Manau, 
be darbo neliksiu - pasta-
ruoju metu turėjau porą pa-
siūlymų iš kitų miestų dirbti 
režisieriumi,“ -  buvo nusi-
teikęs už save ar kitą galimą 
teatro vadovą pakovoti E. 
Daugnora.

Kultūros centro vadovė 
tvirtina neturinti 
savybės nešiotis pyktį
Rokiškio kultūros centro 

direktorė Vaiva Kirstukienė 
paaiškino, kad režisieriui 
E. Daugnorai buvo pateik-
tas įspėjimas dėl atleidimo 
iš darbo, tačiau šiuo metu 
jis yra atšauktas. Jam buvo 
pasiūlyta sumažinti darbo 
krūvį iki 0,75 etato.

„Keičiame įstaigos struk-
tūrą. Norime, kad doku-
mentuose viskas būtų tvar-
kingai. Kokios čia gali būti 
simpatijos ar antipatijos? 
Asmeninių nesutarimų dar-
be neturiu. Darbas yra dar-
bas. Režisieriaus pasisaky-
mai viešojoje erdvėje buvo 
maždaug 2020 m. balandžio 
mėnesį. Visą tą laiką jam 
buvo keliamas atlyginimas, 
spektakliai buvo statomi. 
Neturiu savybės nešiotis 
užantyje pykčio. Manau, 
neviršijau įgaliojimų. Šiuo 
metu deriname dokumentus 
su Darbo inspekcija. Savo 
ketinimo mažinti etatą ne-
atsisakau,“ – paklausta apie 
galimą „sąskaitų suvedinė-
jimą“ atsakė kultūros centro 
vadovė.

Savivaldybės vadovai
grėsmės kultūros centro 
išlikimui neįžvelgia
Ką apie situaciją galvoja 

Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos direk-
torius Andrius Burnickas, 
taip pat pasiteiravome. Pa-
sak jo, situacija yra žinoma, 
buvo kalbėta su Rokiškio 
kultūros centro direkto-
re. A. Burnicko nuomone, 
šis klausimas yra daugiau 
Darbo inspekcijos kompe-
tencija, nes susijęs su ne-
sutarimais tarp darbdavio 
ir darbuotojo. Ar yra pa-
darytas pažeidimas, turėtų 
spręsti būtent ši institucija. 
„Tai ne politikos reikalas. 
Mūsų (savivaldybės admi-
nistracijos – aut. pastaba) 
reikalas – rūpintis, kad kuo 
sklandžiau vyktų kultūros 
centro veikla. Jeigu situa-
cijoje grėstų kolektyvo iš-
irimas, turėtume reaguoti. 
Šiuo atveju, manau, tai yra 
gana privatus reikalas,“ – 
pasisakė A. Burnickas. Sa-
vivaldybės mero R. Gode-
liausko pozicija buvo tokia 
pat: „Mobingo atvejus tiria 
Darbo ginčų komisija. Čia 
daugiau įžiūriu politikavi-
mą, nei norą išsiaiškinti.“

Rita GRIGALIENĖ

Tiek stirnų vienoje vietoje tikrai nematėte!
Rokiškio Sirenai 

pavyko užfiksuoti 
unikalų reiškinį - net 
48 stirnas vienoje vie-
toje. 

Matėte daugiau? Ne-
tikim! :)

Stirnos ramiausiai 
ganėsi Buniuškių kai-
me, Kriaunų seniūnijo-
je, Rokiškio rajone.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Pasivažinėti naktį po laukus netoli Čedasų su ginklu ir likti nepastebėtiems nepavyko
Panevėžio apylinkės 

teismo Rokiškio rūmai il-
gai sprendė klausimą dėl 
Biržų miesto gyventojo E. 
K. administracinės atsa-
komybės. Protokolą surašė 
Aplinkos apsaugos depar-
tamento prie AM Pane-
vėžio valdybos Panevėžio 
gyvosios gamtos inspekci-
ja. Vyras galimai brakonie-
riaujantis užkluptas Ro-
kiškio rajone, medžioklės 
plotų vienete „Miškinin-
kas“, ties Daliečių kaimu. 
Biržietis savo kaltės iki pat 
posėdžio pabaigos nepripa-
žino ir paaiškinimus atsisa-
kė teikti, motyvuodamas, 
kad apie įvykio aplinkybes 
papasakos tik po liudyto-
jų apklausos, tačiau ir ap-
klausus liudytojus, pasisa-
kyti nepanorėjo.

Buvo medžioklės 
plotuose su ginklu bei 
naudojo draudžiamas
medžioklės priemones
Administraciniai nusižen-

gimai užfiksuoti daugiau nei 
prieš metus - 2020 m. kovo 5 
d. E. K. pareikšti kaltinimai 
dėl to, kad jis tą dieną, apie 
23.30 val., Rokiškio rajone, 
medžioklės plotų vienete 
„Miškininkas“, ties Daliečių 
kaimu, sėdėdamas priekinė-
je keleivio sėdynėje, važia-
vo automobiliu „Mitsubishi 
L200“ ir šalia savęs turėjo iš 
dėklo išimtą jam priklausan-
tį ginklą „Tikka Winchester“ 
su optiniu taikikliu „Swa-
rovski“. Medžioklės plotų 
vienetui „Miškininkas“ iš-
duotuose medžioklės lapuo-
se įrašų apie E. K. 2020 m. 
kovo 5 d. vykdytą medžioklę 
nebuvo. Taip pat biržietis mi-
nėtu laiku ir minėtoje vietoje 
turėjo ant jam priklausančio 
ginklo optinio taikiklio su-
montuotą naktinio matymo 

priedėlį su prožektoriumi, 
o tai prilyginama medžioji-
mui draudžiamais įrankiais, 
priemonėmis, draudžiamais 
medžioklės būdais. Šie E. 
K. veiksmai traktuoti kaip 
Administracinių nusižengi-
mų kodekso 290 straipsnio 5 
dalyje ir 290 straipsnio 4 da-
lyje numatyti nusižengimai.

Automobilis spruko 
nuo gamtosaugininkų
Aplinkosaugininkai, tuo 

metu vykdę reidą ir pastebė-
ję miškuose įtartiną automo-
bilį, byloje buvo apklausti 
liudininkais. Vienas iš jų 
papasakojo, kad Rokiškio 
rajone, prie Eikiniškio eže-
ro, vykdė bendrą gyvūnijos 
apsaugos reidą. Netoliese 
buvo medžiotojų bokštelis, o 
ten - akligatvis. Nieko nepa-
stebėję, važiavo į kitą vietą. 
Važiuodami pamatė, kaip iš 
atokios vietos stabčiodamas 
atvažiuoja automobilis. Tai 
buvo visureigis, „Mitsu-
bishi“ pikapas. Jis sukėlė įta-
rimą, kad gali būti vykdoma 
neteisėta medžioklė iš auto-

mobilio. Aplinkosauginin-
kai nusprendė palaukti, kol 
automobilis atvažiuos, ir jį 
patikrinti. Vienas pareigūnas 
išlipo iš tarnybinio automo-
bilio ir davė ženklą automo-
biliui sustoti. Prieš stabdy-
damas, jis stovėjo maždaug 
10-15 metrų prieš automo-
bilį, o tarnybinio automo-
bilio žibintai buvo įjungti. 
Akimirką atrodė, kad vai-
ruotojas paklus nurodymams 
ir sustos, tačiau netrukus 
padidino greitį ir nuvažiavo. 
Vienu metu aplinkosauginin-
kams atrodė, kad vairuotojas 
norėjo sustoti, tačiau buvo 
panašu, kad šalia sėdėjęs 
asmuo kažką vairuotojui pa-
sakė ir vairuotojas apsigal-
vojęs nuvažiavo. Gamtosau-
gininkai sėdo į automobilį ir 
puolė vytis.

Per langą išmetė 
draudžiamą medžioklės 
įrankį
Besivydami, gamtos ap-

saugos pareigūnai pastebėjo 
keistą manevrą, kai buvo 
panašu, kad kažkas iš au-

tomobilio išmetama. Daik-
tą išmetė šalia vairuotojo 
priekinėje sėdynėje sėdėjęs 
keleivis. Vėliau toje vietoje 
buvo rastas naktinio matymo  
prietaisas, kuris švietė žals-
va spalva. Tokių prietaisų 
naudojimas medžioklėse yra 
draudžiamas. Pareigūnai pa-
bandė uždėti šį prietaisą ant 
E. K. ginklo – jis ten puikiai 
tiko, matėsi montavimo žy-
mės. Toks naktinio matymo 
taikiklis įjungiamas dažniau-
siai tada, kai yra poreikis ste-
bėti tamsoje.

Vyrai medžioklės lapų 
neturėjo ir teigė, 
kad nemedžioja
Automobiliui „Mitsu-

bishi“ sustojus, aplinkosau-
gininkai įsitikino, kad jame 
sėdi trys vyrai. Vienas jų, 
E. K., buvo su medžiotojo 
uniforma. Iš vairuotojo pu-
sės sklido alkoholio kvapas. 
Vėliau buvo nustatyta, kad 
visureigį vairavo neblaivus 
vairuotojas. Ant galinės 
sėdynės sėdėjo dar vienas 
vyras. Medžioklės lapų as-
menys nepateikė ir nurodė, 
kad medžioklės nevykdo. 
Automobilio gale buvo ras-
tas ginklas. Sustabdytieji 
nurodė, kad vykdo laukų 
apžiūrą su termovizoriniu 
prietaisu. Vyrai pasakojo, 
kad, jeigu būtų pamatę žvė-
ris, tuoj būtų skambinę vai-
ravusio visureigį H. I. tėvui, 
kuris turi medžioklės lapus. 
Tada būtų padarytas įrašas 
apie medžioklę ir vyrai būtų 
medžioję.

Neva dairėsi bebrų
Paaiškinimus teismo 

posėdyje davė ir H. I., tuo 
metu vairavęs visureigį. Jis 
paaiškino, kad E. K. yra jo 
draugas. Ūkininkaujantis 
Rokiškio rajone, Čedasų 

kaime, vyras paaiškino, kad 
planavo medžioklę, gėrė 
alkoholio. Į svečius atvyko 
E. K.  Dar vienas planuo-
tos medžioklės dalyvis, H. 
I. tėvas, kažkur užtruko ir 
nebeatvažiavo, todėl apie 
23 valandą vyrai pajudėjo 
į šeimai priklausančią so-
dybą Ribickio kaime. Įsėdo 
dar vienas žmogus. Pasiėmė 
bebrų spąstų, virvių, kupri-
nę, šautuvą, šaudymo lazdą, 
kitus medžioklinius reikme-
nis. Jie turėjo važiuoti į so-
dybą Ribickio kaime, bet 
nutarė pavažiuoti keliu to-
liau, prie medžioklės bokš-
telio, kur yra bebravietės 
vieta. Nusprendė tą vietą 
patikrinti termovizoriumi. 
Vyrai planavo medžioklę 
surengti kitą dieną.

Aiškino, kad pareigūnų 
stabdymo nepastebėjo
Kompanija važiavo vin-

giuotu keliu ir staiga juos 
apakino priešais stovinčio 
automobilio šviesos. Vai-
ruotojas šiek tiek pristab-
dė, tada stovintį automobilį 
aplenkė ir nuvažiavo savais 
keliais. Važiuodami dar dis-
kutavo, kas tokie čia galėtų 
būti. Nuvažiavo link kelio 
pabaigos, už maždaug dvie-
jų kilometrų. Tada pamatė 
besivejančio automobilio 
švyturėlius ir gavo sustoti. 
Vairuotojas sakė, kad kurį 
laiką nesuprato, kas juos 
sustabdė. Prie automobilio 
durelių prišoko žmogus ir 
pradėjo tampyti rankenėlę. 
Prasidėjo chaosas. Pareigū-
nai apžiūrėjo automobilį. 
Visi rėkė – tiek sustabdyti 
vyrai, tiek pareigūnai. Pasak 
šio liudytojo, E. K. šautuvas 
buvo dėkle, stabdančių pa-
reigūnų jie iškart nepaste-
bėjo dėl to, kad automobilis 
buvo aptaškytas, esą stabdė 

jie tik prieš posūkius ir per 
langą niekas nieko nemetė.

Skirta bauda, 
konfiskuoti ginklai, 
atimta teisė medžioti
Teismas liudytojų D. I. ir 

H. I. parodymus vertino kri-
tiškai, atsižvelgdamas į tai, 
kad jie yra draugai ir davė 
E. K. palankius parodymus, 
kuriuos iš esmės paneigia 
kiti byloje esantys įrodymai. 
Nors liudytojai nurodo, kad 
įvykio dieną planavo me-
džioti bebrus, pirmojo pro-
tokolo surašymo metu jokių 
užuominų apie bebrų me-
džioklę pareigūnų apklausti 
asmenys nenurodė. Įvykio 
narpliojimo metu buvo ras-
ta tam tikrų dokumentų su-
rašymo netikslumų, tačiau 
teismas nusprendė, kad Me-
džioklės įstatymo pažeidi-
mai čia akivaizdūs. Biržuose 
gyvenantis, tačiau Rokiškio 
rajone norėjęs medžioti E. K. 
anksčiau už panašius nusi-
žengimus nebaustas. Paskir-
tos straipsnio sankcijoje nu-
matytos nuobaudos - baudos, 
mažesnės nei vidurkis. Už 
du nusižengimus E. K. skirta 
1000 Eur bauda su ginklo - 
graižtvinio šautuvo kartu su 
optiniu taikikliu, naktinio 
matymo priedėlio prie opti-
nio taikiklio bei šaudmenų 
konfiskavimu. Taip pat kurį 
laiką šis žmogus negalės me-
džioti - skirtas teisės medžio-
ti atėmimas 1 metams.

Nutarimas dar nėra įsitei-
sėjęs ir gali būti skundžiamas 
įstatymų nustatyta tvarka. 
Jeigu administracinėn atsa-
komybėn patrauktas asmuo 
pateiktų skundą ir nutarimas 
būtų peržiūrėtas apeliacine 
tvarka, galimas ir kitoks teis-
mo požiūris į šio medžiotojo 
kaltę.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio rajono ligoninė ieško vadovo – baigėsi kadencija
Sausio mėnesio pabaigo-

je Valstybės tarnybos porta-
le pasirodė skelbimas, kad 
VšĮ „Rokiškio rajono ligo-
ninė“ ieško direktoriaus. 
Konkursą inicijuoja Ro-
kiškio rajono savivaldybė. 
Naujas vadovas bus renka-
mas penkerių metų kaden-
cijai, sudaroma terminuota 
darbo sutartis. Alga, kaip 
vadovas ir turėtų tikėtis, 
nemaža - 3014,00 Eur per 
mėnesį. Atsakomybė turėtų 
būti ne mažesnė.

Direktorė nekomentavo
Dabartinė direktorė Ra-

munė Markevičienė Rokiškio 
rajono ligoninei tebevadovau-
ja. Kaip sakė jos pavaduotoja 
Marijana Čeponytė, pasibaigė 
pirmoji gydymo įstaigos va-

dovės penkerių metų kaden-
cija. Dabartinės direktorės ka-
dencija baigiasi kovo mėnesį, 
todėl paskelbtas konkursas. 
Kandidatuoti galės visi, ati-
tinkantys reikalavimus. Šiuo 
metu vadovė atostogauja. 

Dėl direktorės planų pava-
duotoja paaiškinti negalėjo ir 
sakė, kad tai labai asmeninis 
klausimas. Paskambinus R. 
Markevičienei bei paklausus, 
ar žada ji kandidatuoti į direk-
torės pareigas dar kartą ir ką 

planuoja ateityje veikti, medi-
kė kalbėti nepanoro ir primi-
nė, kad šiuo metu atostogauja.

Vadovų kadencijas 
numato įstatymas
Sveikatos apsaugos minis-

terijos Teisės skyriaus patarėja 
Aušrinė Storpirštienė informa-
vo, kad dar nuo 2012 m. liepos 
1 d. visų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų vadovams 
įvestos kadencijos. Tai numa-
to Sveikatos priežiūros įstaigų 
įstatymas. Kai pasibaigia nu-
statytas terminas, savivaldybių 
biudžetinių ir viešųjų įstaigų 
vadovas atleidžiamas iš darbo. 
Įstaigos steigėjas arba visuo-
tinis dalininkų susirinkimas, 
likus trims mėnesiams iki va-
dovo atleidimo dienos, organi-
zuoja viešąjį konkursą vadovo 
pareigoms eiti.

Reikalavimai: 
vadovaujamo darbo 
patirtis ir medicininis 
išsilavinimas
Skelbiama, kad ligoni-

nės direktorius privalo tu-
rėti ne mažiau kaip 2 metų 
vadovaujamo darbo patirtį, 
biomedicinos mokslų sri-
ties aukštąjį universitetinį 
ar jam prilygintą išsilavini-
mą (magistro kvalifikacinį 
laipsnį) ir turėti galiojančią 
gydytojo licenciją. Iš spe-
cialiųjų reikalavimų pami-
nėtini e.sveikatos politikos, 
ekonomikos, teisės, vady-
bos, finansų, personalo val-
dymo, administravimo bei 
darbo santykių reguliavimo 
pagrindų išmanymas bei ge-
bėjimas taikyti šias žinias, 
organizuojant ir planuojant 
sveikatinimo veiklą. Darbo 
skelbimas dėl šio konkurso 
galioja iki 2022 m. vasario 
10 d.
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2022-02-08 6 psl.

Rokiškio rajono savivaldybėje sportą kuruos Diana Guzienė
Praeitą mėnesį Rokiš-

kio rajono savivaldybėje 
pareigas pradėjo eiti nau-
ja sportą kuruojanti spe-
cialistė. Vokiečių kalbos, 
ekonomikos, verslumo 
mokytoja bei gimnazijos 
direktorė pasirinko naują 
karjeros kryptį, susijusią 
su sportu. Pristatome Di-
aną Guzienę mūsų skaity-
tojams.

- Nuo kada esate naujo-
se pareigose?

- Nuo 2022 m. sausio  
19 d.

- Papasakokite trumpai 
apie save: kur gimėte, au-
gote, kur mokėtės, kokius 
darbus teko dirbti… viską, 
kaip save norėtumėte pri-
statyti žmonėms.

- Esu viena iš daugelio 
rokiškėnų, kurie gimė, augo 
ir dirba savo krašte bei eina 
savo pasirinktu gyvenimo 
keliu. 24 mano gyvenimo 
metai glaudžiai susiję su Ro-
kiškio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazija: šią mokyklą 
baigiau, 12 metų joje dirbau 
vokiečių kalbos ir ekonomi-
kos bei verslumo mokytoja, 
4 metus – direktore. Su šia 
mokykla darbinis ryšys buvo 
nutrūkęs 9,5 metų, kai vado-
vavau Rokiškio rajono Juo-
dupės gimnazijai. Atlikdama 
pagrindines pareigas, turėjau 
ir papildomų pareigų pagal 
terminuotas darbo sutartis 
(dažniausiai projektuose): ES 
projekto stebėtoja, karjeros 
koordinatore, verslo pradme-
nų lektore ir kitų. Esu dėkin-
ga likimui, kad visada turėjau 
galimybes dirbti tai, kas man 
patinka, yra įdomu. Suprantu, 
kad daugeliui kyla klausi-
mas, kam keisti darbą, jei jis 
patinka? Turbūt, kad kaltas 
nuolatinis noras mokytis ir 
tobulėti, priimti iššūkius ir 
įgyvendinti  kirbančias idėjas, 
panaudojant  turimas žinias ir 

kompetencijas tose srityse, 
kurios man įdomios, kuriose 
matau galimybes įnešti realų 
savo darbo indėlį. Esu dėkin-
ga ir už tai, kad savo profe-
siniame kelyje sutikau daug  
įkvepiančių, palaikančių ir 
motyvuojančių siekti profe-
sionalumo bei sukurti kažką 
geresnio ir kokybiškesnio 
žmonių: mokinių, kolegų, 
darbuotojų, socialinių partne-
rių, tėvų, vadovų, konsultantų 
ir dėstytojų. Paminėjau dėsty-
tojus, nes per 13 studijų metų 
sutikau ypač daug įdomių as-
menybių. Renkantis studijas, 
taip pat vadovavausi principu 
– studijuoti tik tai, kas man 
patinka, ką galiu panaudoti 
savo praktinėje veikloje. Pra-
dėjau nuo vokiečių kalbos, 
po to – geografija, viešasis 
administravimas ir 2017 m. 
pasirinktos sporto industrijų 
vadybos magistrantūros stu-
dijos Mykolo Romerio uni-
versitete

- Kiek žinau, vadovavo-
te mokyklai. Kodėl pano-
rote šį darbą palikti?

- Manau, kad atėjo laikas 
profesiniams pokyčiams, 
kurie giliai mintyse brendo 

jau daugiau nei penkerius 
metus. Galimybės neatsi-
randa kasdien ir neklausia, 
ar tu jau pasiruošęs, ar dabar 
gali priimti pokyčio iššūkį.  
Intuityviai žinai, kad dabar, 
o ne kažkada, turi greitai 
apsispręsti ir išeiti iš ,,kom-
forto zonos”, kurioje jautiesi 
užtikrintas, nes turi didelę 
sukauptą patirtį ir įdirbį. Ži-
noma, kad visiškai atsisvei-
kinti su švietimu, būtų gal ir 
skausminga, tačiau tebedaly-
vauju Nacionalinės švietimo 
agentūros viename iš pro-
jektų švietimo įstaigų vado-
vams, taip pat tebetęsiu vei-
klas Nacionalinės švietimo 
agentūros atrinktų ir pareng-
tų  švietimo įstaigų vadovų 
mentorių bendruomenėje.

- Kaip tiksliai vadinasi 
tos pareigos, kurias dabar 
užimate?

- Švietimo ir sporto sky-
riaus vyriausioji specialistė.

- Ar tai naujos pareigos 
Rokiškio rajono savivaldy-
bėje?

- Turbūt visose savival-
dybėse ši pareigybė yra se-
niai, tik gal pas mus nebu-

vo. 2019 metais, atsiradus 
Sporto įstatymui, atsirado 
būtinybė įsteigti šią parei-
gybę. Pirmas konkursas 
paskelbtas 2021 m. rudenį. 
Tada specialistas nebuvo 
pasirinktas. Tas konkursas, 
kuriame dalyvavau, jau 
buvo antras.

- Už ką esate atsakin-
ga,su kokiomis užduoti-
mis teks susidurti?

- Veiklos sritys – sporto 
veiklos (plačiąja prasme) 
Rokiškio rajono savivaldy-
bėje stebėsena, analizė ir 
veiklos planavimas. Speci-
alizacija: sporto strategijos 
savivaldybėje kūrimas ir 
sporto veiklos savivaldybė-
je vertinimas ir vystymas. 
Funkcijų sąrašas kur kas 
ilgesnis - ,,žemiškos” kas-
dienės užduotys: darbas su 
sporto organizacijomis, tei-
sės aktų rengimas, sporto 
finansavimo savivaldybės 
lėšomis  konkursų organi-
zavimas, finansavimo su-
tarčių sudarymas, pagalba 
organizuojant sporto ren-
ginius (jei tokios reikia), 
sporto rodiklių stebėsena, 
sporto organizacijų konsul-

tavimas, sporto projektai, 
analizės, ataskaitos, plėtros 
planai, darbas su švietimo 
įstaigomis sporto srityje, 
rajono mokyklų dalyva-
vimo Lietuvos mokyklų 
sporto žaidynėse organiza-
vimas, sporto viešinimas, 
sporto apdovanojimų ren-
giniai  ir kita.

- Kaip manote, kas sun-
kiausia Jūsų darbe?

- Viešajame sektoriuje 
(įskaitant ir mokyklą) man 
asmeniškai sunkiausios si-
tuacijos, kai sprendimą ga-
lima ir reikia priimti greitai 
ir galima pradėti veikti, 
tačiau nustatytos taisyklės 
ar tvarkos sprendimo pri-
ėmimą padaro sudėtingu 
ir laiko atžvilgiu ištemptu 
procesu, kai resursų sąnau-
dos yra neadekvačios lau-
kiamam rezultatui.

- Kaip dabartinis Jūsų 
darbas susijęs su ankstes-
nėmis darbo patirtimis?

- Lietuvos mokyklų 
sporto žaidynių varžy-
bų organizavimo patirtis 
ir nemažos vertės  sporto 
infrastruktūros gerinimo 
projektas (ES lėšos), kurį 
rengiau ir vadovavau jo 
įgyvendinimui Rokiškio 
rajono Juodupės gimnazi-
joje, fizinio ugdymo mo-
kytojų kuravimas įgyven-
dinant bendrąsias ugdymo 
programas ir vadybinės 
kompetencijos, kurių šia-
me darbe tikrai reiks. Jau 
dabar matau, kad įgytos 
patirtys tikrai padeda len-
gvai adaptuotis ir kryptin-
gai veikti. Be to, gebėjimas 
suprasti ,,sporto žmones” 
ir su jais susikalbėti, nes 
sporto srityje veikiantieji 
turi savo specifiką. Kaip 
ir menininkai, dauguma 
jų susikoncentravę į patį 
procesą ir, žinoma, galu-
tinį rezultatą. Juos žlugdo 

,,popierizmas”, reikia pa-
laikymo, sprendžiant pro-
blemas. Reikia jų pastangų 
įvertinimo, supratimo, kad 
tai, ką jie daro, turi pras-
mę ne tik jiems patiems, 
bet tuo pačiu metu kuriama 
pridėtinė sporto ekonomi-
nė vertė, pramoga, reginys 
žmonėms, kad jie prisideda 
prie mūsų krašto garsini-
mo ir jo įvaizdžio forma-
vimo. Šiuolaikinis sportas 
– industrija, veiklos sritis, 
kurią, kaip ir švietimą, na-
cionaliniu lygmeniu regla-
mentuoja įstatymas, kur 
rezultatui pasiekti būtinas 
glaudus viešojo ir priva-
taus sektoriaus bendradar-
biavimas.

- Kaip sekasi dirbti 
COVID-19 pandemijos 
sąlygomis?

- Tie, kas dirba ar dirbo 
mokyklose, su COVID-19 
pandemija jau seniai ,,susi-
gyveno”...

- Kokie Jūsų artimiausi 
darbai?

- Apie darbus maloniau-
sia kalbėti, kai juos pada-
rai. Einamieji darbai: klubų 
sportininkų pagerbimas už 
2021 m. sporto rezultatus, 
sporto stebėsenos rodiklių 
(ataskaitų) rengimas, kovo 
mėnesio savivaldybės ta-
rybos posėdžiui pateikti 
sprendimų projektus dėl 
sporto rėmimo (finansavi-
mo) 2022 metais, susitiki-
mai su sporto organizacijų 
atstovais dėl jų organizuo-
jamų renginių, sporto vie-
šinimo skilties inicijavimas 
bei informacijos rengimas  
savivaldybės tinklalapiui ir 
kita.

Linkime sėkmės pedago-
gei naujose pareigose.
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Užgėręs sistemingai vengė karo tarnybos ir pelnė baudžiamąją bylą
A.N. iš Juodupės seniū-

nijos Rokiškio rajone sis-
temingai vengė šaukimo į 
privalomąją karo tarny-
bą. Tą pripažino ir pats 22 
metų vaikinas, tris kartus 
neatvykęs pasitikrinti svei-
katos dėl tinkamumo karo 
tarnybai. Panevėžio apylin-
kės teismo Rokiškio rūmų 
teisėjas Artūras Dilys A. N. 
pripažino kaltu teismo bau-
džiamuoju įsakymu.

Prašėsi į kariuomenę
 kuo greičiau
Daugeliui kils klausimas, 

o ką gi jaunuolis veikė, kad 
nesiteikė atvykti pasitikrinti 
sveikatos. Nei išvykęs į už-

sienį jis buvo, nei atsakingą 
darbą dirbo, o tik paprasčiau-
siai... gėrė.

Pradžioje jis net pats pa-
siprašė į kariuomenę. Gavęs 
šaukimą atvykti į Panevėžio 
regioninio karo prievolės 
Rokiškio poskyrį iki 2021 
m. kovo 1 d., jis ten nuvyko, 
pateikė reikiamus dokumen-
tus, davė savo kontaktus, dar 
parašė prašymą, kad būtų 
kuo greičiau pašauktas į pri-
valomą pradinę karo tarny-
bą, tačiau vėliau ėmė ir tarsi 
išnyko. 

Iki 2021 metų pabaigos 
gėrė
Dar tą patį mėnesį jis 

gavo pranešimą, kad 2021 
m. gegužės 27 d. reikia nu-
vykti į Panevėžį pasitikrinti 
sveikatos. Kaip pasakojo 
A. N., jis ten nenuvyko, nes 
visus 2021 metus smarkiai 
gėrė. Dėl neatvykimo buvo 
surašytas administracinio 
nusižengimo protokolas. Į 
nusižengimo nagrinėjimą 
jis ir vėl nenuvyko dėl tos 
pačios priežasties. Admi-
nistraciniu nurodymu skir-
ta 15 eurų bauda, tačiau 
jos nesumokėjus, už tą patį 
nusižengimą bauda išau-
go iki 45 eurų. Bauda liko 
nesumokėta. Po to A. N. 
ir vėl buvo kviečiamas ti-
krintis sveikatos, dar kartą 

nenuvyko ir dar kartą gavo 
baudą. Šį kartą bauda siekė 
80 eurų. Nei į bylos nagri-
nėjimą nuvykęs, nei baudos 
sumokėjęs šauktinis toliau 
sau ramiai, kaip jis pats pa-
sakoja, gėrė. Trečią kartą 
tikrintis sveikatą vyrukas 
turėjo 2021 m. spalio 26 d., 
bet ir vėl nenuvyko.

Žadėjo pasitaisyti
A. N. pripažino, kad vi-

sus kvietimus, administra-
cinius protokolus ir nutari-
mus, gavo. Neva sveikatos 
nepasitikrino dėl užgėrimų, 
o paskirtų baudų nesumo-
kėjo, kadangi neturėjo dar-
bo, todėl, suprantama, ir 

pajamų. Jis tikrai žinojo, 
kad buvo kviečiamas pa-
sitikrinti sveikatą, kad ga-
lėtų atlikti privalomą karo 
tarnybą, bet ten nevyko dėl 
savo užgėrimų. Paskirtų 
baudų nesusimokėjo, nes 
neturėjo darbo. Rokiškio 
rajono gyventojas dieva-
gojosi, kad šiais metais jis 
tikrai nuvyks pasitikrinti 
sveikatos, kad galėtų atlikti 
privalomą karinę tarnybą. 
Pasak jo, vartoti alkoholį 
jau nustojo.

Skirta bauda, kurios 
mokėjimas išdėstytas 
dalimis
A. N. pripažintas kal-

tu, padaręs baudžiamąjį 
nusižengimą, numatytą 
Baudžiamojo kodekso 314 
straipsnio 2 dalyje. Skirti-
na bausmė buvo sumažinta 
vienu trečdaliu, kadangi 
byla išnagrinėta supapras-
tinto proceso būdu, ir skir-
ta galutinė bausmė – 14 
bazinių bausmių ir nuo-
baudų dydžių, tai yra 700 
Eur dydžio bauda. Šią 
sumą jaunuolis turės su-
mokėti per 7 mėnesius. Ar 
tai bus lengva padaryti vai-
kinui, kuris neturi darbo ir 
anksčiau nesumokėjo kur 
kas mažesnių sumų, paro-
dys laikas.

Rita GRIGALIENĖ
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Kamajų seniūnijos gyventojai ruošiasi gyventi vėjo „malūnų“ pavėsyje
Jau anksčiau rašėme, 

kad  Kamajų seniūnijoje, 
Tytelių kaime, visai ne-
toli Duokiškio, pradėtas 
statyti 70 MW galios vėjo 
elektrinių parkas. Dar-
bai vyksta labai intensy-
viai, net ir esant blogiems 
orams. Iš viso bus pasta-
tyta 12 vėjo jėgainių. Per 
kiek laiko šie vėjo „malū-
nai“ iškils kraštovaizdyje, 
dar nežinia. Apylinkių gy-
ventojai iš pradžių įtariai 
žiūrėjo į šią naujovę, todėl 
nusprendėme pasidomėti 
vėjo jėgainių įrengimu iš 
arčiau.

Jėgainių statytojo įmonė-
je dirba vos vienas žmogus

Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
Architektūros ir paveldo-
saugos skyriaus vedėjas 
Raimondas Simanavičius 
informavo, kad vėjo jėgai-
nių statytojas – UAB „EE 
Emerald Holding“. Neofi-
cialiais duomenimis, ši ben-
drovė siejama su prieštarin-
gai vertinama „Lords LB“ 
investicijų bendrove, tačiau 
kalbos tikrai gali būti nepa-
grįstos. Tinklalapyje www.
rekvizitai.vz.lt skelbiama 
informacija, kad šioje įmo-
nėje dirba vienas darbuo-
tojas, o 2020 metai baigti 
su 672 444 eurų nuostoliu. 
Redakcijos žiniomis, yra ir 
daugiau įmonių, siejamų su 
vėjo jėgainių statyba, kurios 
pateikia panašius statisti-
nius duomenis. Pvz., UAB 
„Druvalda“, užsiimanti vėjo 
elektrinių statyba Radviliš-
kio rajone. Ir ne tik.

Kaip atrodys vėjo 
jėgainių parkas?
Kaip minėjome, vėjo 

jėgainių parką sudarys 12 
vėjo „malūnų“. Kiekvie-
nas iš jų turėtų užimti 38,5 
kv. m. plotą. Pabandykime 
įsivaizduoti plieninių kons-
trukcijų bokštą, kurio stebu-
lės aukštis 151 metras. Vėjo 
elektrinės aukštis, įskaitant 
sparnuotę, dar didesnis - 230 
metrų, o rotoriaus skersmuo 
- 158 metrai. Palyginimui – 
jeigu vienas devynaukštis 
į dangų iškilęs 30 metrų, 
tai vėjo elektrinė yra kaip 
maždaug septyni tokie de-
vynaukščiai sudėjus.

Pigus ir nekenkiantis 
aplinkai energijos 
šaltinis
Skelbiama, kad vėjo 

energetika - viena iš ma-
žiausiai aplinkai kenkiančių 
energetikos šakų. Skirtin-
gai nuo tradicinių elektros 
energijos gamybos būdų, 
naudojant kietą, skystą, 
dujinį kurą, kuriam reikia 

didžiulių išlaidų, kad kuras 
būtų išgautas iš žemės gel-
mių, atvežtas iki elektrinių, 
sudegintas, pašalinti pele-
nai, išvalyti dūmai, įšildytas 
vanduo vandens aušyklose 
ir sumažintas atmosferos 
oro teršimas, vėjo elektri-
nėms tokių išlaidų nereikia. 
Vėjo energija šiandien yra 
pigiausias elektros energijos 
šaltinis daugumoje pasaulio 
vietų.

Nauda seniūnijai – 
keliai bei finansai
Kokią naudą duos vėjo 

jėgainės Kamajų seniūnijo-
je, paklausėme savivaldy-
bės Architektūros ir pavel-
dosaugos skyriaus vedėjo 
R. Simanavičiaus. Pasak jo, 
vėjo elektrinių įrengimas 
padės pasirūpinti keliais 
šioje teritorijoje. Taip pat 
savivaldybė turės ir finansi-
nės naudos - 2019 m. lapkri-
čio 5 d. tarp Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos direktoriaus ir planavi-
mo iniciatoriaus pasirašytas 
bendradarbiavimo ketinimų 
protokolas, kuriuo planavi-
mo iniciatorius įsipareigojo 
teikti kasmetinę tikslinės 
paskirties finansinę paramą 
(15 000 Eur), kurią admini-
stracija skirs Kamajų seniū-
nijai. Taip pat neginčytina 
ir tai, kad, pastačius vėjo 
jėgainių parką, Rokiškio ra-
jono savivaldybės biudžetas 
iš nekilnojamojo turto mo-
kesčio kasmet gaus pajamų.

Statytojų derybos vyko, 
norint ne tik gauti, bet 
ir duoti
Apie tai, kaip pradėta 

planuoti statyti vėjo elek-
trines, plačiau papasakojo 
buvęs rajono meras Antanas 
Vagonis. Pasak jo, statytojai 
pagal vėjo žemėlapį rinko-
si žemes, derėjosi su žemių 
savininkais. Dažniausiai gy-
ventojai vėjo „malūnų“ ne-
nori bei reiškia pretenzijas 
dėl galimo triukšmo, neva 
neigiamo poveikio sveikatai 
bei atpigsiančio nekilnoja-
mojo turto. Anot A. Vago-
nio, pradinė kalba su elek-
trinių statytojais buvo tokia, 
kad jie žadėjo įrengti krep-
šinio aikštelę Kamajuose, 
prisidėti prie savivaldybės 
biudžeto keliolika tūkstan-
čių eurų. A. Vagonis mano, 
kad šios bendrovės pasiūly-
mai buvo geranoriški, norint 
tapti normalia bendrove, 
kuri atneštų pridėtinę ver-
tę bendruomenei. Derybas 
vedė danų kompanija, ku-
rioje – europietiška kultūra 
ir kitoks požiūris į verslą. 
Dėl jėgainių statymo pavy-
ko susitarti su gyventojais 
ir darbai pradėti maždaug 
prieš mėnesį. Galutinės sta-
tytojų derybos įvyko su da-
bartiniu meru Ramūnu Go-
deliausku.

Sutarta: 15 tūkst. eurų
 Kamajų seniūnijai 
kasmet
Savivaldybės meras R. 

Godeliauskas informavo, 
kad statybos leidimas ben-
drovei, statančiai jėgaines, 
išduotas pernai metų pa-
baigoje. Su gretimų sklypų 
savininkais buvo susitarta, 
gauti jų sutikimai. Savival-
dybė pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį su statytojais, 
kurie kasmet skirs po 15 
tūkst. eurų paramą. Ši suma 
bus skirta būtent Kamajų 
seniūnijai. Seniūnija savo 
ruožtu gerins gyvenamąją 
aplinką šalia vėjo jėgainių.

Ūkininkas savo žemes 
išnuomojo su noru
Vėjo malūnai iškils nuo-

motoje žemėje. Savo žemes 
sutiko išnuomoti ūkininkas 
Stasys Jasiūnas bei jo šei-
ma. Ūkininkas pasakojo, kad 
žino, jog kiekvienai jėgainei 
bus skiriama apie 1 ha plo-
tas. Žemės savininkas pripa-
žino, kad buvo prieštaraujan-
čių vėjo elektrinių statybai, 
tačiau jis sakė pavojaus šiuo-
se įrenginiuose nematantis, 
kadangi artimiausias kaimas 
nuo iškilsiančių „malūnų“ 
yra už maždaug 1 km. Rei-
kalavimas – statyti elektrines 
ne arčiau nei 400 metrų nuo 
gyvenamųjų namų – yra iš-
pildytas. S. Jasiūnas mano, 
kad šiais laikais žmonės 
priešiškai būna nusiteikę 
tada, kai nori gauti pinigų. 
Žemės nuomos sutartis su 
jėgainių statytojais su ūki-
ninku sudaryta 30 metų, bet 
bus pratęsta. Ūkininkas įsi-

tikinęs, kad ekologiškiausia 
elektros gamyba – saulės ir 
vėjo.  Esą kiek jis domėjosi, 
statomos elektrinės yra bene 
vienos aukščiausių Lietuvo-
je. Yra žinoma, kad pačias 
jėgaines bus imtasi montuoti 
jau šį pavasarį, dabar atlieka-
mi paruošimo darbai.

Duokiškio kaimo 
bendruomenė - 
skeptikai
Duokiškio kaimo ben-

druomenės tarybos pirmi-
ninkė Giedrė Dagienė nebu-
vo tiek optimistiška. Pasak 
jos, pradiniame etape niekas 
gyventojų nuomonės ne-
klausė. Žmonės jautė įtampą 
ir netikrumą, bet viskas jau 
buvo nuspręsta. Ji pripažino, 
kad buvo pateikta poveikio 
aplinkai ataskaita, su išva-
domis susipažino. G. Dagie-
nės žiniomis, gretimų žemės 
sklypų savininkai pasirašė 
sutikimus, tačiau kai kurie iš 
jų gyvena miestuose ir Ka-
majų seniūnijoje yra tik jų 
žemė.

 „Turbūt kiekvienas su-
pranta, kad dalis ramybės 
bus paaukota. Galbūt mes 
dar nežinome, kaip šis vėjo 
jėgainių parkas gali paveik-
ti. Parkas planuojamas di-
džiulis, didelio pajėgumo,“ 
– pasvarstė moteris.

Didžiausia problema 
dabar – mašinų 
keliamas triukšmas
Pasak Duokiškio seniū-

naitijos seniūnaičio Arvy-
do Žvirblio, tarp gyvento-
jų buvo jėgainių norinčių, 
buvo ir nenorinčių. Dabar 
didžiausia problema - gy-
ventojai nebeturi ramybės 
dėl pravažiuojančių krovi-
ninių automobilių, prastas 
kelias, dėl to žmonės nepa-
tenkinti. Jėgainės nuo šio 
gyventojo bus toli, todėl A. 
Žvirblis dėl jų labai nesuko 
sau galvos. „Man asmeniš-
kai nieko tokio,“ – numojo 
ranka Duokiškio seniūnai-
tis.

Gyvenimas statybų 
aikštelėje
Tytelių kaimo gyvento-

jas Giedrius Dobrega sako, 
kad nepatogumų dabar yra 
daug. Anot G. Dobregos, 
30-40 sunkvežimių pro kai-
mą važiuoja dieną – nak-
tį, praktiškai gyvenimas 
vyksta statybų aikštelėje. 
Žmogus sako turėjęs daug 
rūpesčių, kad jėgainės kaip 
galima labiau būtų patrauk-
tos nuo gyvenamųjų namų, 
būtų išlaikytos sanitarinės 
normos. „Tegul stato, daug 
pinigų įdėjo,“ – galbūt šyp-
sodamasis (kalbėjome tele-
fonu) tarstelėjo šalia staty-
bų atsidūręs gyventojas.

Gerai šie vėjo „malūnai“ 
ar blogai, sunku dar spręs-
ti. Kiek tenka stebėti, ten, 
kur jėgainės jau pastatytos, 
gyventojų skundai liauja-
si...

Rita GRIGALIENĖ



2022-02-08 8 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Egiptas: istoriko svajonių ir kontrastų šalis (I)
Egiptas – tai ne tik ke-

lionių magija. Tai istoriko 
piligrimystės vieta. O kartu 
ir išbandymas: kaip veikia 
kelionės postcovidiniame 
pasaulyje. Ir dar būdas pa-
sitikrinti, pamatyti, kurioje 
vietoje yra mūsų visuomenė, 
kokią pažangą padarėme ir 
kur reiktų dar pasitempti. 

Ilgai laukta kelionė
Praėję metai mūsų visuo-

menei, valstybei, ir daugeliui 
mūsų buvo išbandymų metai. 
Tie iššūkiai, su kuriais susidū-
rėme, neaplenkė ir mūsų šei-
mos. Migrantų krizę pajutome 
tiesiogiai – jau nuo vasaros 
vidurio, kaip ir daugelis mūsų 
rajono žmonių: Valstybinės 
sienos apsaugos tarnybos, 
policijos pareigūnai, kariai, 
ugniagesiai, iki pat sausio 
pradžios mano vyras saugojo 
valstybinę sieną. Ir tai nebuvo 
proginės išvykos, o regulia-
rus, nuolatinis darbas. Taigi, 
kiek apslopus migrantų krizei 
ir sėkmingai sutapus kitoms 
aplinkybėms, jau gruodžio 
pradžioje ėmiau galvoti apie 
tai, kad, galbūt, derėtų pakelti 
savaitėlei sparnus kur tolėliau 
nuo Lietuvos: kur šiuo metu 
ne purvina sniego košė ir ne-
valyti keliai, o šviečia skaisti 
saulė ir į mėlyną be debesėlių 
padangę stiebiasi palmės.

Ir čia kaip tik visagalė snu-
kiaknygė pateikė stulbinantį 
pasiūlymą – aplankyti Egip-
tą už, berods, 229 pinigus 
asmeniui. Savaitė Egipte už 
maždaug tiek, kiek kainuo-
ja savaitgalis kokiame SPA 
viešbutyje Lietuvoje. Įdomu, 
įdomu...

Grįžusiam iš budėjimo 
ant sienos vyrui ėmiau ūžti 
ausis, kad mums derėtų leis-
ti sau pailsėti. Jis, po dviejų 
su puse paros (tiek trukdavo 
mūsų karių vienas budėjimas 
ant sienos), praleistų minant 
lietuviškas pusnis, pernelyg ir 
neprieštaravo.

Visgi, pradėjus gilintis, 
kelionė už 229 pinigus išny-
ko kaip dūmas, neblaškomas 
vėjo. Tokie yra paskutinės mi-
nutės pasiūlymai ir su dar krū-
va visokių niuansų. Naudotis 
paskutinės minutės pasiūlymu 
negalėjome ir dėl elementa-
riausios priežasties – išvykai į 
Egiptą asmens tapatybės kor-
telės nepakanka, reikia paso. 
Be to, ir sutvarkyti darbo rei-
kalams, kad galėtume ramiai 
išeiti atostogų, irgi reikia lai-
ko. Taigi, gruodžio pradžioje 
padavėme prašymus, ir po 
Naujųjų jau turėjome nauju-
tėlaičius, dažais kvepiančius 
pasus. Lygiagrečiai ėmėme 
organizuoti kelionę, jei tai 
būtų galima pavadinti organi-
zavimu.

Gerai, kad paklausėme
Šiais technologijų laikais 

užsisakyti kelionę didelio 
proto nereikia. Tą galima pa-
daryti ir nuotoliniu būdu. Da-
bar mada tokia: pirkti keliones 
internetu, organizuoti, lyginti, 
ieškoti, kur kas pigiau. Permo-
kėti, žinoma, nesinorėjo, bet ir 
vietoj atostogų dirbti kelionų 
organizatoriumi be reikiamų 
žinių, patirties ir dar svečioje 
šalyje, perspektyva neviliojo. 

Tad nusprendėme pasitarti 
ir su šios srities specialistais. Ir 
su tuo vizitu, tiesą sakant, visi 
mūsų kelionės organizaciniai 
rūpesčiai ir baigėsi. Permokėti 
nepermokėjome, dargi sutau-
pėme. Už mūsų nusižiūrėtą 
kelionę buvo pritaikyta nuo-
laida, tad už sutaupytas lėšas 
įsigijome Egipto vizas. Taigi, 
ir kitiems patartume: prieš ką 
nors nuspręsdami, užeikite pa-
sitarti ir su mieste veikiančių 
kelionių agentūrų atstovais.

Tada reikėjo šį tą nuspręsti. 
Pirmiausia, pasirinkti kelionių 
vietą. Čia galimi du variantai: 
Šarm-el-Šeichas arba Hur-
gada. Šiuo metu Egipte yra 
žiema (prie to dar grįšime) ir 
labai vėjuota. Šarm-el-Šeiche 
yra ramiau: mažesni vėjai. 
Jis labiau tinka žiemos poil-
siui. Na o bet tačiau, norint 
apžiūrėti daugumą istorinių 
paminklų, Hurgada yra tiesiog 
arčiau. Su ta intencija ir pasi-
rinkome ją.

Kitas uždavinys: išsirinkti 
viešbutį. Rinktis yra iš ko. Jų 
Hurgadoje per 200, įvairiausių 
tipų, visokiems poreikiams 
ir kišenei. Viešbučiai įsikūrę 
dviejose taip vadinamose li-
nijose. Pirmoji linija yra prie 
jūros. Antroji – kiek tolėliau. 
Skirtumas esminis: jei pir-
mosios linijos viešbutyje iki 
jūros pėdinti galima tiesiai 
iš numerio, tai antrosios lini-
jos – iki jūros paprastai veža 
jau viešbučių autobusiukai. 
Rinkdamiesi kelionę interne-
tu, į tai nebuvome atsižvelgę, 
todėl patarimai pravertė. Dar į 
ką verta atkreipti dėmesį ren-

kantis viešbutį, ypač žiemą, 
yra baseinai: kuo jų daugiau ir 
didesni, tuo geriau. 

Kadangi norėjome ramių 
atostogų su visais patogumais, 
tai rinkomės pirmosios linijos 
viešbutį. Kadangi nepageida-
vome ypatingos prabangos: 
paauksuotų veidrodžių ir kriš-
tolinių sietynų, tai mums buvo 
pasiūlytas 4 žvaigždučių vieš-
butis „Le Pacha resort“, esan-
tis pačiame Hurgados centre, 
pagrindinėje Šeraton gatvėje 
(ji taip pavadinta pirmojo 
Hurgados viešbučio garbei). 
Maistas, žinoma, viskas įskai-
čiuota: kam veltui sukti galvą, 
ieškant, kur pavalgyti. 

Toliau, liko dar keli „namų 
darbai“. Kaip jau minėjau, už 
suteiktą agentūrinę nuolaidą 
kelionei dykai išėjo Egip-
to vizos. Dar vienas būtinas 
dalykas: kelionės sveikatos 
draudimas. Dėl visa ko. Kai-
nos nesikandžioja, bet visgi 
lygių galimybių šalyje supra-
tau, kodėl vyras yra brangusis: 
mano draudimas kainavo kiek 
daugiau nei 17 Eur, o vyro – 
dviem eurais brangiau. Kodėl 
– ir patys agentai negalėjo pa-
sakyt. 

Taigi, skaičiuojant visu-
moje, mums kelionė, į kurią 
įskaičiuota: lėktuvų bilietai, 
nuvežimas į viešbutį ir iš jo, 
apgyvendinimas viešbutyje 
(viskas įskaičiuota), Egipto 
vizos ir sveikatos draudimai 
mums atsiėjo maždaug 400 
Eur asmeniui už 7 dienų ke-
lionę. 

Kitas namų darbas – suor-
ganizuoti nuvykimą į Vilniaus 
oro uostą. Kadangi norėjome 
keliauti patogiai, tai pasi-
domėjome ir pavėžėjimo iš 
Rokiškio paslauga. Paskam-
binus pirmu pasitaikiusiu šios 
paslaugos teikėjo telefonu, pa-
aiškėjo, kad kelionė į Vilniaus 
oro uostą mums kainuos 95 
Eur. Švelniai tariant, daugoka. 
Vairuoti patiems – ne proble-
ma, bet kiek atsieitų palikti 
mašiną savaitei aikštelėje? 
Vėl klausimas mūsų kelionių 

agentei, o ką ji patartų? Pasi-
rodo, keliaujant su tam tikrais 
operatoriais, aikštelėms tai-
komos nuolaidos. Ir savaitė 
dengtoje, saugomoje aikštelė-
je vos keli žingsniai nuo oro 
uosto mūsų „mersui“ kainavo 
tik beveik... 16 Eur. 

Ką reiktų įsimesti?
O toliau sekė malonūs rū-

pesčiai. Pirmiausia, susikrauti 
lagaminus. Ką vežtis į Egiptą? 
Pirmiausia, lėšų klausimas. 
Egipto valiuta yra Egipto sva-
ras. Jo kursas yra maždaug: 1 
Eur = 17,4 svaro, 1 doleris = 
15,6 svaro. Kelionei geriausia 
imtis dolerius. Jais patogiausia 
palikinėti arbatpinigius. Svarų 
mes nei Lietuvoje, nei Egip-
te nepirkome. Svarbu turėti 
smulkių: jais patogu atsiskai-
tyti ir palikti arbatpinigių. 

Kitas svarbus dalykas yra 
įsidėti šokolado. Lietuviškas 
šokoladas ten mėgstamas ir 
naudojamas kaip arbatpini-
giai.

Su savimi pirmam laiko-
tarpiui reiktų įsimesti kelias 
tabletes angliuko ir nuskaus-
minamųjų, dar galima kokio 
dezinfektanto. Apskritai, vais-
tinėlės vežtis neverta: Egipte 
vaistinės ant kiekvieno kam-
po, vaistai pigūs ir kokybiški, 
nes už jų padirbinėjimą bau-
džiama mirties bausme, taigi, 
niekas ten nerizikuoja. 

Be vasarinių drabužių, ver-
tėjo įsimesti ir šiltesnių: nors 
saulė pliskina, stiprus vėjas ir 
šalti vakarai daro savo. Iš ava-
lynės prireiks baseino batukų: 
kai kur jūroje yra akmenų, 
be to, galima netyčia užminti 
ant kokio jūrų ežio ir tada jau 
maža nepasirodys. 

Dar vertėtų atidžiai išstu-
dijuoti, ką galima vežtis ran-
kiniame bagaže. Kiekvienam 
keleiviui su savimi leidžiama 
pasiimti iki 5 kg rankinį baga-
žą ir 20 kg lagaminą. Kadangi 
parduotuvių siaubti nesiruo-
šėme, tai nusipirkome nedi-
delius lagaminus. Ir tai, tiesą 
sakant, gerokai taupė lėšas 

kelionėje (nusipirkti tai nusi-
pirktum, bet kur gi po to dėsi 
savo laimikį). Laisvalaikiui 
visai pakako vienos knygos ir 
mezginio.

Ko nereiktų daryti? Arba
 va ir tikėk žmonėmis...
Rengiantis kelionei, buvo 

smalsu daugiau sužinoti apie 
miestą ir viešbutį, kuriame 
gyvensime. Internetas čia vi-
sagalis: youtube pilna vaizdo 
filmukų, apžvalgų. Jos nutei-
kė gana optimistiškai. Taigi, 
ramiai laukėme savo kelionės. 

Laimė, kad neužėjome 
paskaityti atsiliepimų apie 
viešbutį mūsų kelionės ope-
ratoriaus svetainėje. Ten už-
ėjau jau grįžusi iš kelionės, 
kai operatorius paprašė pa-
rašyti atsiliepimą apie „Le 
Pacha resort“. Nežinau, kur 
tie žmonės, kurie ankstesnius 
atsiliepimus rašė, gyveno, bet 
panašu, kad tikrai ne tame 
viešbutyje. Nes tokių trūku-
mų, kokie ten aprašyti, nema-
tėme. Atvirkščiai, viešbutis 
paliko labai gerą įspūdį. Štai 
ir tikėk atsiliepimais bei juos 
rašiusiais žmonėmis...

Ta lietuviška žiema
Taigi, išaušo kelionės rytas. 

Lagaminai supakuoti, o mūsų 
katinynu savaitę rūpinsis ar-
timieji. Kadangi lėktuvas iš 
Vilniaus išskrido devintą ryto, 
oro uoste reikia būti vėliausiai 
septintą. Oras nelepino: pirma 
pašalo, paskui pradėjo lyti, tai-
gi kelionė iki Vilniaus turėjo 
būti ilga ir „įdomi“. Nors šiaip 
jau punktualumas nėra mano 
stipriausia savybė, šįkart iš-
vykome labai anksti: pusę 
keturių. Ir teisingai padarėme: 
kelias buvo pasibaisėtinas, ir 
maksimalus važiavimo greitis 
tesiekė 70 km/val.

Kelionė į Vilnių buvo ne-
maloniausia atostogų dalis. 
Visa kita klostėsi greitai ir 
sėkmingai. Nors mūsų šei-
mos mėgstamiausi serialai 
yra „Aviakatastrofų tyrimai“ 
bei „Nemalonūs nuotykiai už-
sienyje“, nieko panašaus pa-
tiems patirti neteko. Kadangi 
ne tai snigo, ne tai lijo, buvo 
įdomu, kada gi kelionei skir-
tą „Aerobus 320“ ims purkšti 
ledą tirpdančiu skysčiu: tai 
yra būtina, nes net menkiau-
sias ledo skluoksnis smarkiai 
keičia lėktuvo aerodinamines 
savybes ir pamiršus nupurkšti, 
nutiko ne viena nemenka ka-
tastrofa. Vos pradėjus laipinti 
keleivius, privažiavo speciali 
mašina, ir lėktuvas buvo dos-
niai papuoštas ledą tirpdan-
čiomis rožinėmis putomis. O 
toliau – ramus keturių su puse 
valandų skrydis į Hurgadą.

Lėktuvui besileidžiant – 
įspūdingi Nilo pakrančių vaiz-

dai: šalia drėkinimo kanalų 
gyvenvietės ir žaliuojantys 
laukai, tolumoje – gelsvai pil-
ki dykumų smėlynai. Ir žemė, 
ir netgi dykuma čia dosni. Ne 
veltui senovės Egiptas buvo 
civilizuoto pasaulio grūdų 
aruodas. Ir dabar dosnioje 
Nilo pakrančių žemėje išau-
ginami trys- keturi daržovių 
ir vaisių derliai per metus. 
Tik štai vis sparčiau augančiai 
Egipto visuomenei grūdų jau 
nebepakanka: iš kviečių eks-
portuotojo Egiptas seniai tapo 
importuotoju.

Ir tuščia bei nyki dykuma 
dosni egiptiečiams: čia gausu 
vertingų naudingųjų iškasenų: 
nuo granito, iki retų mineralų. 

Žiema egiptietiškai
Vos kelios valandos skry-

džio ir patekome į... egiptie-
tišką žiemą. Jei tikėti vietiniais 
žmonėmis, ji pati šalčiausia per 
pastaruosius 40 metų. O sausis 
ir vasaris – šalčiausi šios žie-
mos mėnesiai. Sakė, kad šalies 
žmones šios žiemos metu pra-
džiugino du išskirtiniai įvykiai. 
Pirmiausia iškrito kruša. Kaip 
pasakojo gidas, jie iš pradžių 
manė, kad tai ji ir yra garsusis 
sniegas. Kol turistai nepaaiški-
no, kad sniegas tai šiek tiek ki-
taip atrodo. O sausio pradžioje 
pradžiugino ir jis. Sniegą žmo-
nės čiupinėjo, fotografavo, ga-
tvėse šventė tokį įspūdingą ir 
retą reiškinį.

Mat žiema egiptietiškai, tai 
maždaug mūsų antroji rugpjū-
čio – pirmoji rugsėjo pusė. Kai 
oro temperatūra svyruoja maž-
daug apie 20 laipsnių, dienos 
šiltos, o naktys jau šaltokos. 
Raudonosios jūros temperatū-
ra yra maždaug dviem laips-
niais mažesnė, nei aplinkos. 
Kitaip sakant, maždaug apie 
18 laipsnių, kas mūsuose būtų 
visai šilta. Patys egiptiečiai, 
šiuo metu, žinoma, nesimaudo. 
Ir, kaip sakė vietiniai, į vandens 
pramogomis besidžiaugiančius 
turistus žiūri kaip į keistuolius. 

Nors, mūsų požūriu, sunku 
patikėti, kad Egipte reikalingi 
kailiniai, visgi čia kailių pra-
monė ganėtinai išvystyta. Ir 
tos gražmenos skirtos ne tik 
turistams: kailinius nešioja ir 
vietinės ponios. Kaip pasakojo 
mūsų gidas koptas Samer, jo 
sesuo įsigijo tokius. Į klausimą, 
kam jai kailiniai, atsakė: „tu ne 
moteris, nesuprasi“. Ir netgi 
kokius keturis kartus tuos kai-
linius apsivilko. 

O mes į egiptietišką žiemą 
nusileidome su savo šalikais ir 
šiltomis striukėmis. Todėl jau 
oro uoste nekantriai laukėme, 
kada atiduos lagaminus, kad 
būtų galima šį turtą ten ir su-
kišti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



10:40 Keičiu žmoną 
11:40 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Kapitonas Filipsas
01:10 Snaiperis 
02:05 Drumsti vandenys
04:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:55 Alchemija. VDU karta
05:25 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Šuo 
11:35 Mentalistas 
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05:05 Kernavės 
archeologinė vietovė
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios

23:00 Vyndarys. Kamoros 
gniaužtuose
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Sporto galia
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

06:05 Skorpionas
06:55 Gero vakaro šou 
07:55 Prakeikti IV 
08:55 Vienam gale kablys 
09:25 Šaunioji įgula 
10:00 Snieglenčių sportas (Moterų 
kroso lenktynės). Olimpinės žiemos 
žaidynės

11:45 Akrobatinis slidinėjimas (Vyrų 
didžiojo šuolio rungties finalas). 
Olimpinės žiemos žaidynės
13:00 Šiaurės dvikovė (Finalinė 
rungtis). Olimpinės žiemos žaidynės
14:00 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku (Vyrai ir moterys). 
Olimpinės žiemos žaidynės
15:35 Rogučių sportas (Dvivietė, 
Finalas). Olimpinės žiemos žaidynės
16:40 Ledo ritulys (Čekija – 
Danija). Olimpinės žiemos žaidynės
17:40 Ilgšės 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 
20:00 Nuogi ir įbauginti
21:00 Užsienietis
23:00 Gelbėtojai 
23:55 Rezidentas
00:55 Skorpionas 
01:40 Perėja 
02:30 Antinų dinastija 
02:55 Sara iš ano pasaulio

06:00 Rimti reikalai 4

06:30 Bus visko
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Drumsti vandenys
01:00 Snaiperis
01:55 Dugnas
03:30 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 Superbombonešis. Naikinti 
viską
23:20 Nėra kur bėgti
01:15 Didžiojo sprogimo teorija 
02:05 FTB

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 „Vilniaus Babilonas“
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 Laikykitės ten. intelektualios 
politinės satyros šou
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 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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intarpas
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Tai kur toliau? 
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Pagalbos 
šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė

20:30 Eurolyga per LRT. 
Tiesioginė transliacija
20:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. „AS Monaco”–Kauno 
„Žalgiris”
23:00 Vyndarys. Kamoros 
gniaužtuose 
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Sporto galia 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Euromaxx
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Smegenų paslaptys
05:15 Ponių rojus

06:05 Skorpionas
06:55 Gero vakaro šou 
07:45 Prakeikti IV 

08:50 100% Dakaro 
09:20 Ilgšės 
10:30 Simpsonai 
11:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės
17:00 Virtuvė 
17:35 Ilgšės 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 
20:00 Nuogi ir įbauginti. Vieni 
21:00 Brolis
23:10 Gelbėtojai 
00:00 Rezidentas 
01:00 Skorpionas 
01:50 Perėja 
02:40 Antinų dinastija 
03:05 Sara iš ano pasaulio

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3

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 Seklys ir Makaulė 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Išlikimo žaidimas
22:50 Superbombonešis. 
Naikinti viską
01:10 Didžiojo sprogimo teorija 
02:00 FTB

 
05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais
07:00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
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 Oponentai
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 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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11 05:05 Smegenų 
paslaptys
05:15 Ponių rojus 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka 
09:40 Komisaras 
Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Čia mano sodas
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos 

šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Vienos agentės istorija
00:55 Laimė 
02:15 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

06:05 Skorpionas 
06:55 Gero vakaro šou 

07:45 Prakeikti IV 
08:50 Statybų gidas 
09:20 Ilgšės 
10:20 Simpsonai 
11:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės
17:00 Virtuvė 
17:35 Ilgšės 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 
20:00 Farai 
21:00 Žinios 
22:00 Kalnas tarp mūsų
00:15 Brolis

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Ūkininkas ieško žmonos 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Covid-23
22:45 Tikras išbandymas
01:00 Skautai prieš zombius
02:50 Kapitonas Filipsas
05:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Seklys ir Makaulė 
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 Seklys ir Makaulė
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Absoliutus blogis. 
Išnykimas
23:20 Išlikimo žaidimas
01:10 Didžiojo sprogimo 
teorija

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vyrų šešėlyje
07:00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas. 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 Laisvės TV valanda
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 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Netikėtas 
teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio skyrius primena, 
kad asmenys, gavę pranešimą apie  jiems patvirtintą  Covid -19 in-
fekciją, turi pildyti Asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 infekcija, 
ANKETĄ https://atvejis.nvsc.lt/. Joje nurodyti kontakte buvusius 
šeimos narius. Į kontakte buvusių šeimos narių sąrąšą netraukti 
asmenų, kurie persirgo (ne anksčiau prieš 90 d.). Sąlyčio data -  
nurodyti PGR tyrimo atlikimo datą (NE PAĖMIMO). 
Šeimos nariai, įtrauktį į stebimų asmenų sąrašą, gavę SMS žinutę 
turi pildyti SĄLYTĮ SU SERGANČIU ASMENIU TURĖJUSIO ANKETA.
Asmuo, kuris privalo izoliuotis ir kuriam reikalinga nedarbingumo 
pažyma, gavęs SMS pranešimq apie privalomą saviizoliaciją, NA-
CIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO INTERNETINIAME 
puslapyje turi patys užpildyti PRAŠYMĄ DĖL NEDARBINGUMO 
PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO.
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PASLAUGOS

• "Biologinių valymo 
įrenginių August ir ko 
pardavimas, montavimas, 
aptarnavimas. 
Lauko inžinerinių tinklų 
įrengimas: Lietaus 
nuotekos, drenažas, 
vandentiekis, buitinės 
nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. 
www.rokiskiokasyba.
lt. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis"
• Vežame į gydymo 
įstaigas, oro - jūrų uostus 
ir kitur. Jei reikia - 
palaukiame. 
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis

PERKA

• Perku žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą 
2-5 ha netinkamą 
ūkininkavimui. Privalumas 
netoliese, bent 5 km 
spindulių esanti elektros 
pastotė. Tel. 8 677 01 441. 
Rokiškis
• 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
• Superku automobilius, 
motociklus, vilkikus 
išvežimui į užsienį arba 
ardymui, todėl domina 
įvairios būklės. Taip pat 
sklypus ir sodybas.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, rėles, 
magnetinius paleidėjus, 
skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, 
kontaktus, oscilografus, 
dažnometrius, savirasčius, 
racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377. 
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

• Beržines arba mišrias 
malkas. Kaladėmis arba 
skaldytas.  
Tel. 8 643 29 176. Rokiškis
• Anglis kurui (nestambūs). 
Maišas apie 26 kg 5 Eur. 
Atvežu. Tel. 8 675 47 620. 

KITA

Rokiškis
• Plastikines talpas. 
Naudojamos kurui.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Mišrias lapuočių malkas. 
8 m. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Sendaikčius.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Įvairius sendaikčius.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Lapuočių malkas.  
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Mišrias malkas 
kaladėmis.  
Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• El. variklį.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Krosnies detales.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Durų žaliuzes. Viena 
bambukinė, kita virvinė. 
Tel. 8 608 07 150. 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.  
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

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

AUGALAI

• Naudotą sofą-lovą. 
Apačioje daiktadėžė. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Gero būklės dvivietį fotelį 
be gulimos dalies. Ilgis 1,60 
m. Kaina 50 Eur. Tel. 8 600 
13 201. Rokiškis
• Jaunuolio komplektą 
berniukui ar mergaitei 2 
vnt. Yra spinta susikabinti ir 

BALDAI

susidėti rūbams. Ilgis 2,40 
m. Vieno komplekto kaina 
100 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• 4 dalių sekciją su spinta. 
Bendras plotis 3,60 
m. Galima pastatyti ir 
atskiromis dalimis. Viena 
dalis 0,90 cm pločio. Yra 
spinta susikabinti rūbams. 
Patogi, talpi. Išsiardyti ir 
išsivežti patiems. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Miegamojo komplektą: 
spintą, 1,80 cm plotis, dvi 
lovas galima atskirai, 140 
cm bendras plotas, prie 
lovos spintelę ir veidrodį. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Sofą su dviem foteliais ir 
pufu. Nėra gulimos dalies. 
Geros kokybės, patogi 
sėdėjimui. Sofos ilgis 210 
cm. Fotelio plotis 0,85 cm. 
Tamsiai žalios spalvos. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Kampą sofą-lovą. Yra 
daiktadėžė. Kampas 
nesusikabina, o tik 
susiglaudžia. Galima 
pastatyti bet kuriame kampe 
ar net atskiromis dalimis. 
Yra fotelis. Spyruoklės 
geros būklės. Apmušalas 
veliūras, apsinešiojęs, bet 
nesuplyšęs. 194x154 cm. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą geros būklės 
prieškambario komplektą. 
Dvi dalis. Bet visas keturias 
dalis galima pastatyti 
atskirai. Spintelė su dviem 
stalčiais ir batų dėže. Kita 
tik batų dėžė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• 3 vnt. virtuvės 
pakabinamas spinteles  
Viena virš kriauklės 
indams sudžiauti. Dvi su 
lentynomis. Kaina 20 Eur/
vnt., viena pastatoma 30 
Eur/vnt. Kita pastatoma 
spintelė prie komplekto 
dovanojama.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Geros būklės rašomąjį 
stalą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą virtuvės kampą 
su stalu ir trimis kėdėmis. 
Neišsikraipęs, stabilus. 
Kampe po sėdinėmis yra 
daiktadėžės. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Vokišką medicininę lovą. 
Tel. +370 616 51704.  
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis
• Geros būklės natūralios 
odos lovą Magrės. Be 
čiužinio. Kaina 130 Eur. Tel. 
8 630 49 922. Rokiškis
• 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
• 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

• Veikiančią skalbimo 
mašiną Beko. Pasiimti 
patiems. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 19 879. Rokiškis
• Automatinę skalbimo 
mašina Samsung 5 kg. 
Pilkos spalvos. Paprastas 
valdymas. Naudota metus. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Dujinę viryklę su dujine 
orkaite ir pilnu dujų balionu. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. 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 veikiantį 
šaldytuvą Samsung. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę 
Panasonic. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Du vyrai ieško darbo.  
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Ieškau papildomo 
darbo dienomis, vakarais 
bei savaitgaliais. Esu 
vairuojantis. Darbo 
nebijau, tinka viskas. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 659 11 989. 
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

IEŠKO DARBO
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 AVINAS. 
Galite pasi-

justi taip, tarsi 
stovėtumėte gy-
venimo kryžke-

lėje. Aplankančios dvejonės 
neleis apsispręsti, kokiu 
keliu turėtumėte eiti, todėl 
naudinga pasitarti su arti-
miausiais žmonėmis, kurių 
įžvalgos ir patarimai gali 
padėti paprasčiau priimti 
sprendimus. Antroje savaitės 
pusėje neleiskite, kad ne-
reikšmingi dalykai užtemdy-
tų jūsų nuotaiką: jei į viską 
žvelgsite pozityviau, įveikti 
sunkumus galėsite kur kas 
paprasčiau.

JAUTIS. 
Jums bus sun-

ku atsispirti pa-
gundai šiek tiek 
patinginiauti, ta-

čiau žvaigždės pataria susi-
imti. Šis laikotarpis bus itin 
svarbus siekiantiems pasise-
kimo profesinėje srityje: vi-
sos jūsų pastangos atsipirks 
jau netolimoje ateityje, todėl 
nepasiduokite pagundai pa-
bėgti nuo jus slegiančių bet 
būtinų darbų. Antroje savai-
tės pusėje kažkas gali bandy-

Astrologinė prognozė savaitei 
ti pasinaudoti jūsų naivumu, 
todėl prireikus visuomet pra-
šykite draugų ar šeimos na-
rių patarimų.

DVYNIAI. 
Ž v a i g ž d ė s 

šiuo laikotarpiu 
bus kaip niekad 
dosnios: tikėti-

na, kad sulauksite pelningų 
darbo pasiūlymų, ar tiesiog 
laimėsite loterijoje. Jei kurį 
laiką vis pasvarstydavote, 
kad savo darbovietėje gali-
te kažką pakeisti, dabar bus 
tikrai palankus metas pri-
statyti savo idėjas. Tikėtina, 
kad būtent tai taps svarbių 
permainų pradžia.

VĖŽYS. 
Šią savaitę 

didžiausios sė-
kmės gali tikėtis 
dirbantys finan-

sų srityje. Šiuo laikotarpiu 
žvaigždės numato pelningus 
sandorius, kurie ilgą laiką 
gali duoti finansinę naudą. 
Jei kurį laiką vis pagalvo-
davote, kad jūsų įdirbis ne-
duoda jokių rezultatų, dabar 
galėsite džiaugtis, kad viskas 
einasi gerokai sklandžiau. 
Jūsų užsidegimas įgyvendin-

ti įvairius sumanymus bus 
tiesiog užkrečiantis.

LIŪTAS. 
Jei kurį laiką 

p a s v a r s t y d a -
vote apie gali-

mybę keisti savo darbovie-
tę, dabar tam bus palankus 
metas. Atrodys, kad viskas 
einasi be didelių pastangų, 
todėl pasinaudokite likimo 
siunčiamomis galimybėmis 
ir susikurkite dar gražesnę 
ateitį. Nenuvertinkite savo 
galimybių ir pasiryžkite di-
deliems pokyčiams – jie jau 
visai arti.

 MERGE-
LĖ.  

Šią savaitę 
bus palankus 
metas sudary-

ti svarbias sutartis ir rengti 
naujus projektus, kurių įgy-
vendinimui prireiks gerokai 
mažiau pastangų nei gali 
pasirodyti iš pirmo žvilgs-
nio. Antroje savaitės pusėje 
žvalgysitės į praeitį ir svars-
tysite, ką galėjote padaryti 
kitaip. Nors ne viską galėsite 
pakeisti, tačiau visa tai ap-
mąstę galėsite išvengti klai-
dų ateityje.

SVARSTY-
KLĖS. 

Šiuo laikotar-
piu gali prireikti 
daugiau kantry-

bės: erzins net ir pačios men-
kiausios smulkmenos, ir tai 
gali turėti neigiamą poveikį 
tarpusavio santykiams. Ne-
leiskite, kad jus užvaldytų 
negatyvios mintys: pasisten-
kite išlaikyti šaltą protą ir ne-
sivelkite į betikslius ginčus, 
iš kurių gali išsivystyti rim-
tas konfliktas. 

SKORPIO-
NAS. 

Būsite ryž-
tingi ir nusitei-
kę imtis naujos 

veiklos. Šiuo laikotarpiu bus 
palanku pasirašyti svarbias 
sutartis ar imtis naujų pro-
jektų įgyvendinimo: tikėtina, 
kad šiuo metu pradėti darbai 
turės tikrai nemažą pasiseki-
mą. Antroje savaitės pusėje 
būsite dėkingi likimui už 
savo kelyje sutiktus žmones 
ir už visas suteiktas galimy-
bes: atrodys, kad galite im-
tis visko, ką tik sugalvojate, 
ir visi darbai einasi gero-
kai sklandžiau nei bet kada 

anksčiau.
 ŠAULYS. 
Būsite ak-

tyvūs ir atviri 
n a u j o v ė m s . 
Degsite nekan-

trumu patirti kuo daugiau 
nuotykių, todėl jūsų kasdie-
nybė bus tikrai spalvinga. 
Tikėtina, kad jau labai grei-
tai jums gali tekti suktis tar-
si voverė rate, taigi, vertėtų 
pasimėgauti šiuo laikotarpiu. 
Turėsite laiko, kurį galėsi-
te skirti skaitymui ar kitai 
mėgstamai veiklai.

 OŽIARA-
GIS. 

Šią savaitę 
venkite disku-
sijų. Nors šiuo 

laikotarpiu degsite noru išsa-
kyti savo nuomonę ir norėsite 
būti išgirsti, tačiau žvaigždės 
pataria pasistengti susilaiky-
ti. Jei garsiai išsakysite visas 
savo mintis, tikėtina, kad jau 
labai greitai dėl to gailėsitės. 
Iš pirmo žvilgsnio gali pasiro-
dyti, kad ne viskas einasi pa-
gal jūsų parengtą planą, tačiau 
netrukus suprasite, kad kartais 
nukrypimas nuo pagrindinio 
kelio gali turėti naudos.

 VANDE-
NIS. 

Šiuo laiko-
tarpiu įvairių 
užduočių ne-

trūks, tačiau visos jos bus 
užkrautos visiškai netikėtai. 
Jei parengsite precizišką die-
notvarkę, netikėti darbai gali 
išmušti jus iš vėžių, todėl pa-
sistenkite, kad taip nenutiktų. 
Antroje savaitės pusėje būkite 
atsargesni vairuodami ir ven-
kite bendravimo su nepažįsta-
mais žmonėmis: tikėtina, kad 
jie bandys pasinaudoti jūsų 

naivumu.  
ŽUVYS. 
Jei neleisite 

sau tinginiauti 
ir tinkamai su-
sidėliosite pri-

oritetus, galite būti užtikrinti, 
kad darbai eisis sklandžiai, o 
pasiekti rezultatai džiugins. 
Jūsų galvoje knibždės dau-
gybė naujų sumanymų, todėl 
degsite nekantrumu kuo grei-
čiau juos įgyvendinti. Žvaigž-
dės žada, kad šiuo laikotarpiu 
jums tikrai netrūks energijos, 
todėl užduočių atlikimas ne-
atrodys kaip neįveikiamas 
iššūkis.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Tautodailininkės Alės Deksnienės fotografijų paroda „Veltinis fotografijoje“, parodų ga-
lerijoje „Autografas“. 
Spaudinių paroda „Algimantui Zurbai – 80“, Lankytojų skyriuje.
Bibliotekininkės Liucijos Užtupienės karpinių paroda, Lankytojų skyriuje.
„Kultūros darbuotojas ir knygnešys Juozas Zauka (160-osioms gimimo metinėms)“, skir-
ta Lietuvos universitetų metams, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Albumų „Laisvės paženklinti“ paroda, Meno ir muzikos erdvėje. 
Rokiškio Jaunimo Centro Dailės mokyklos Jaunųjų keramikų kūrybinių lipdinių paroda, 
Meno ir muzikos erdvėje. 

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda  „Žiemos skaitiniai“
 Spaudinių paroda „Vytei Nemunėliui -115“, skirta poeto, literatūros kritiko Bernardo 
Brazdžionio 115-osioms gimimo metinėms.
Rokiškio lopšelio/darželio auklėtinių kūrybinių darbelių paroda „Trys gražiausios spal-
vos“. 

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Vasario 14 d. 16 val. – Leidinių pristatymas „Švęskime meilę knygoms!“, Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Vasario 7 d.  11 val.  –  Užsiėmimai „Kurkime geresnį internetą kartu!“, skirti Tarptautinei 
saugaus interneto dienai, Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centras kviečia 
dalyvauti tautodailės 
konkursinėje parodoje 
„Sidabro vainikėlis“

Jau 8-ąjį kartą Rokiškio 
turizmo ir verslo informacijos 
centras kviečia Rokiškio rajo-
no moksleivius ir mokytojus 
dalyvauti tautodailės konkur-
sinėje parodoje „Sidabro vai-
nikėlis“.

 
Konkursui pristatomi kūri-

niai – medžio skulptūra, medžio 
raižiniai, karpiniai, taikomieji 
medžio darbai, pinti vytelių ir 
kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, 

keramika, tekstilė, margučiai, 
kaukės, sodai ir kt.

 Darbus rajoniniam konkurso 
turui reikia pristatyti į Rokiškio 
turizmo ir verslo centrą (Nepri-
klausomybės a. 8–3, Rokiškis) 
iki vasario 18 d.

 Nuo vasario 21 d. iki kovo 8 
d. rajoninis konkurso turas vyks 
buvusioje dvaro kalvėje, Tyzen-
hauzų g.6, Rokiškis.

 Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centri inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-02-08 12 psl.

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau darbo. Virėjos, 
konditerės, pagalbiniai 
darbai. Laukiu pasiūlymų. 
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• UAB RTJ reikalinga 
kebabų pardavėja.  
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai 
krūmų kirtimui.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Skubiai reikalingi mėsos 
išpjaustytojai darbui 
Norvegijoje, Stavanger 
apylinkė. Kaina 3100 Eur. 
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Kooperatyvas EKO tikslas 
siūlo darbą pienovežio 
vairuotojui. Darbas 
Lietuvoje, darbo sutartis 
terminuota. Darbas pagal iš 
anksto sudarytą grafiką (3 d. 
darbo/3 d. laisvos). Darbo 
užmokestis neatskaičius 
mokesčių apie 1760 Eur. 
Kreiptis telefonu. Kaina 
1760 Eur. Tel. 8 687 85 505. 
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

DOVANOJA

• Raudonos spalvos vyrišką 
striukę su kapišonu. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Baltos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Geros būklės kolonėles ir 
stiprintuvą. Skamba gražiai. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

NUOMA

• Išnuomoju 1 kambario 
butą ilgesniam laikotarpiui. 
Tel. 869884168.  
Tel. 8 612 75 477. Rokiškis
• 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

• Gal kas turi padovanoti 
didelį veidrodį. Gali būti 
nuo senos sekcijos ir pan. 
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Tūbelio progimnazijoje 
arba jos teritorijoje dingo 
arba buvo pamestas 
telefonas Sony Z3, auksinės 
spalvos. Radusiems 
atsilyginsime.  
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Sodo traktoriuką Jonsered. 
Variklis 12,5 hp brigsas, 
mechaninė pavarų dėžė, 
deka 90 cm, dviejų peilių. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Husqwarna 435. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 675 88 304. 

SODO, DARŽO TECHNIKA

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

Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
Stiga Vila Master su  12,5 
hp varikliu. Mechaninė 
pavarų dėžė, dėka dviejų 
peilių. Informacija telefonu. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• 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

• Du treniruokliai kojoms. 
Pirmas juodas, 30 Eur. 
Antras sidabrinis, 25 Eur. 
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• BMW E61. 2,5 l, D, 130 
kW. Kuriasi ir važiuoja 
gerai. Naujas Agm 
akumuliatorius. TA ruošta 
servise, turiu lapą kas buvo 
daryta. Pakeisti tepalai, 
pneumatinės oro pagalvės 
su garant., termostatai, 
pakabinamas guolis. 
Išmetimo kolektorius 
pakeistas į ketaus. Kaina 
3400 Eur. Tel. 8 607 68 436. 
Rokiškis
• Chrysler Sebring. 2005 
m., 2,4 l, 105 kW, benzinas/
dujos, automatas, sedanas, 
TA iki 2022-05. Viskas 
veikia, be defektų. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 603 52 196. 
Rokiškis
• Toyta Avensis Verso. 2003 
m., 7 sėdimos vietos, TA 
iki spalio mėn. Turbinos 
defektas, važiuoja. Kaina 
620 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Tvarkingą Opel Vectrą. 
2004 m., 1,9 l, 88 kW. 
Praėjusią savaitę praeita 
TA. Kaina derinama. Kaina 
1150 Eur. Tel. 8 691 81 425. 
Rokiškis
• Prikabinamus namelius 
ant ratų. 3 vnt. Du su 
dokumentais, vienas be. 
Kainos kiekvieno 1000 Eur., 
800 Eur., 500 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• VW Transporter. 1,9 l, 
dyzelis, su TA. Yra kablys, 
naujos žieminės padangos. 
Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• Darbinę Skoda Roomster. 
2007 m., 1,4 l, TDI, 59 
kW, TA. Salonas purvinas, 
turi nemažai rudžių. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys

TRANSPORTO PRIEMONĖS • Darbinę Skoda Octavia. 
2006 m., 1,9 l, 77 kW, 
universalas, yra TA ir 
kablys. Turinti nemažai 
rudžių, todėl tokia kaina. 
Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• 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. 
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

• Opel Meriva dalimis. 2006 
m., CDTI, 55 kW. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Starterius, generatorius 
Audi, VW.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 1,9 l, 
96 kW, sedanas.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW, MK.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Vairus Audi - 120 Eur., 
VW - 90 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Liftą nuo VW Crafter 
kroviniams ar neįgaliesiems. 
Su pultu. Jau nuimtas. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, TDI, universalas.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• 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
• 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 
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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

• Televizorių LG. 83 cm 
įstrižainė. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 693 42 394. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Fortschritt E514 ir E302 
dalis. Kombaino Volvo 830S 
pavarų dėžę.  
Tel. 8 617 42 328. Rokiškis
• 2pts-4 priekabos ašį 
(didžiosios).  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

www.rokiskiosirena.lt

Rokiškyje vyks „Versli Lietuva“ verslo mentorystės programa 
smulkiems verslininkams

Verslumo ir ekspor-
to plėtros agentūra 
„Versli Lietuva” kvie-
čia verslo proveržio sie-
kiančius smulkiuosius 
verslininkus dalyvauti 
verslo mentorystės pro-
gramoje. Programa, 
kurios metu 6-8 mėne-
sius patyrę mentoriai 
padės verslininkams 
siekti ambicingų tikslų, 
vyks Rokiškyje esan-
čiame „Spiečiaus“ ben-
dradarbystės centre. 
Registracija į progra-
mą vyksta iki vasario 
14 d. Prie šios progra-
mos kviečiami prisi-
jungti ir ekspertai, no-
rintys pasidalinti savo 
žiniomis bei papildyti 
beveik 200 mentorių 
tinklą.   

„Verslios Lietuvos“ 
organizuojamoje verslo 
mentorystės programoje 
kasmet sudalyvauja dau-
giau nei šimtas smulkių-
jų Lietuvos verslininkų. 
Mentorystės dalyviai 
programos metu drau-
ge su jiems priskirtu 
mentoriumi nuosekliai 
įgyvendina pagal vers-
lininko poreikius pasi-
ruoštą verslo veiksmų 
planą. Visos programos 
metu verslininkai gali 
konsultuotis jiems aktu-
aliausiais verslo, teisės, 
rinkodaros, finansų, per-
sonalo valdymo, inves-

ticijų pritraukimo ar kitais 
klausimais.

„Turime išties daug 
sėkmės istorijų, kuomet 
verslininkai mentorystės 
programos dėka išaugina 
pardavimus net 400 proc., 
išsigrynina veiklas, atran-
da naujas rinkas, pakeičia 
strateginius verslo planus 
ar net atgaivina dėl pande-
mijos pristabdytus verslus. 
Ši mentorystės programa – 
puiki proga verslininkams 
gauti visokeriopą ir, svar-
biausia, ne vienkartinę, bet 
nuoseklią ekspertų pagalbą. 
Mentorystė – daugiau nei 
žinių perteikimas, tai ir pa-
drąsinimas, pastūmėjimas, 
kai pritrūksta drąsos veikti, 
pagalba atrasti atsakymus 
į klausimus, apie kuriuos 
verslas net nepagalvoja. Ir, 
žinoma, džiaugiamės, jog 
kasmet didelio verslininkų 
susidomėjimo sulaukianti 
programa prieinama visos 
Lietuvos mastu“, – kal-
ba Inga Juozapavičienė, 
„Versli Lietuva“ Verslumo 
departamento vadovė.

Praeitais metais „Vers-
lios Lietuvos“ bendradar-
bystės centrų „Spiečius“ 

tinklui apėmus visą Lie-
tuvą, verslo mentorystės 
programa vyksta net tryli-
koje Lietuvos miestų: Aly-
tuje, Birštone, Kėdainiuose, 
Klaipėdoje, Marijampolėje, 
Panevėžyje, Plungėje, Ro-
kiškyje, Šiauliuose, Taura-
gėje, Ukmergėje, Utenoje ir 
Visagine.

Verslo mentorystės pro-
grama prasidės įvadine se-
sija, kurios metu „Spiečių“ 
koordinatoriai drauge su 
mentoriais atrinks labiau-
siai dalyvauti programoje 
motyvuotus verslininkus. 
Šiemet programą papildys 
galimybė mokymų ir temi-
nių konsultacijų metu ug-
dyti tikslines verslo kom-
petencijas bei užmegzti 
naujas verslo pažintis bai-
giamajame kontaktiniame 
renginyje, kuris suburs visų 
miestų programos dalyvius 
ir mentorius.

Prie verslo mentorystės 
programos kviečiami prisi-
jungti ir savo žiniomis pa-
sidalinti patyrę verslininkai 
bei įvairių sričių specialis-
tai. Programos metu mento-
riams taip pat bus suteiktos 
galimybės augti ir ugdyti 

savo kompetencijas – vyks 
kompetencijų mokymai, 
renginiai, kūrybinės dirb-
tuvės, kasmet organizuoja-
mas „Mentorystės dienos“ 
renginys. Programoje da-
lyvaudami mentoriai gali 
ne tik susipažinti su augti 
siekiančiais verslininkais, 
bet ir kitais mentoriais, pra-
plėsti savo pažinčių tinklą 
bei pasinaudoti suteikia-
momis viešinimo galimy-
bėmis.

Verslo mentorystės 
platformoje – dar 
daugiau galimybių
 verslininkams 
Verslo mentorystė vyks-

ta ne tik bendradarbystės 
centruose „Spiečius“ – 
verslininkai ištisus metus 
gali registruotis į specialią 
verslo mentorystės plat-
formą ir ten keliais myg-
tuko spustelėjimais rasti 
bei konsultuotis su norimu 
mentoriumi. Ši mentorystės 
platforma buvo atnaujinta, 
todėl nuo šiol nuotoliniu 
būdu vykstantis mentorys-
tės procesas yra dar pato-
gesnis ir nuoseklesnis.

„Šiuo metu verslo men-

torystės platforma ak-
tyviai naudojasi beveik 
pusė tūkstančio versli-
ninkų, o juos konsultuoja 
net 130 mentorių. Tam, 
kad mentoriams ir vers-
lininkams būtų patogiau 
bendrauti tarpusavyje, 
sekti mentorystės eigą 
– techniškai atnaujino-
me platformą. Dabar 
platformoje verslinin-
kai pagal mūsų Parengti 
gaires gali sudaryti savo 
mentorystės planą – iš-
sikelti pagrindinį tikslą, 
susiplanuoti veiksmus, 
nusimatyti terminus ir 
stebėti mentorystės pro-
gresą. Šiuo planu vers-
lininkai gali pasidalinti 
su mentoriumi, o artėjant 
vieno ar kito numatyto 
veiksmo terminui, gauti 
priminimus“, – kalba I. 
Juozapavičienė.

Verslo mentorystės 
platforma pasiekiama 
adresu: https://mentoriai.
verslilietuva.lt/

„Spiečiuose“ vyksian-
čioje verslo mentorystės 
programoje norintys da-
lyvauti verslininkai kvie-
čiami registruotis čia: 
https://bit.ly/3g40Wkh.

Prie programos prisi-
jungti ir mentorių tinklą 
norintys papildyti eks-
pertai kviečiami užpildy-
ti šią formą: https://bit.
ly/3ABOd1H.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

NEKILNOJAMASIS TURTAS • Miesto centre Vytauto 
g. 3 kambarių butą 74 kv. 
m. Miesto vandentiekis, 
kanalizacija. Antras 
aukštas. Kūrenamas kietu 
kuru. Papildomas tel. 
+37067440687. Kaina 25000 
Eur.  
Tel. 8 672 21 654. Rokiškis
• Medinę sodybą Obelių sen., 

Pasubatės kaim. Netoli ežero, 
patogus privažiavimas. Kaina 
2900 Eur. Tel. 8 671 89 808. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. 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 kietu kuru. 
Abu aukštai įrengti. Didelė 
virtuvė ir 5 kambariai. Kaina 

50000 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
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Vasario 8-oji, 
penktadienis, 

6 savaitė.
Iki Naujųjų liko 326 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.55 val., 
leidžiasi 17.11 val.

Dienos ilgumas 9.16 val.
Mėnulis (priešpilnis) 

Tarptautinė saugesnio interneto 
diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Daugvilė, Dromantas, Honoratas, 
Jeronimas, Saliamonas (Salys)

Rytoj:  Apolonija Marijus Joviltas 
Algė Erikas Polė Erika

Poryt: Skolastika Girvydas 
Vydgailė Gabrielius Elvyra Skolė

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1506 — gimė škotų humanistas, 
istorikas poetas George Buhanan 
(Džordžas Bjukananas).

1517 — ispanų keliautojas Fran-
cisco Hernandez de Cordoba (Fran-
ciskas Ernandesas de Kordoba) atra-
do Meksiką.

1587 — Škotijos karalienei Mary 
Stuart (Marijai Stiuart), valdžiusiai šalį 
1560–1587 metais, buvo nukirsta 
galva.

1725 — mirė Rusijos caras Pe-
tras I.

1828 — gimė prancūzų rašytojas 
Jules Verne (Žiulis Vernas).

1834 — gimė rusų chemikas, 
periodinės elementų lentelės kūrėjas 
Dmitri Mendelejev (Dmitrijus Men-
delejevas). Mirė 1907 m.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1918 — gimė žymi arfininkė, 
1949–1979 m. dirbusi Lietuvos 
operos ir baleto teatro orkestre, 
Liudmila Chetagurova. Mirė 2008 
m.

1931 — gimė poetas, vertėjas 
Jonas Jakštas.

1932 — gimė žymus Lietuvos 
krepšinio treneris Vladas Garastas.

1942 — gimė rašytojas Algi-
mantas Zurba, du kartus tapęs Že-
maitės premijos laureatu.

2002 — Vilniuje atsidarė pir-
masis legalus lošimų automatų 
salonas.

2010 — eidama 82-uosius 
metus mirė Šiaulių dramos teatro 
aktorė Vanda Venckutė-Augienė. 
Gimė 1928 m.

Post scriptum
Nuo grindų nenukrisi.

Senoviški meduoliniai grybukai
INGREDIENTAI:
• 400 gramų miltų (apytikriai)
• 250 gramų sviesto
• 200 gramų grietinės
• 200 gramų cukraus
• 100 gramų medaus
• 2 vienetai kiaušinių
• 1 vienetas kiaušinių trynių (balty-

mas liks glajui)
• 1.5 šaukštelio prieskonių meduo-

liams
• 1 šaukštelis sodos (nubraukto)
• 1 šaukštelis kepimo miltelių (ne-

būtina, bet tekstūra bus geresnė)
GLAJUI:
• 200 gramų cukraus pudros 
• 1 vienetas kiaušinių baltymų
• 1 žiupsnelis citrinos rūgšties (arba 

1-2 šaukštų citrinos sulčių)
VIRŠUI:
• 150 gramų juodojo šokolado
• 1 šaukštas aliejaus (bekvapio)
PAPUOŠIMUI:
• šiek tiek aguonų

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į prikaistuvį sudėkite sviestą, cukrų ir medų. Maišant kaitinkite ant nedidelės 
ugnies iki cukrus ištirps. Nukelkite, įmaišykite sodą ir palikite truputį atvėsti (kad 
masė liktų šilta, bet jau liečiama pirštu).
2. Kai medaus masė pravės, įmaišykite grietinę bei prieskonius. Po vieną sudėkite 
kiaušinius bei trynį, gerai išmaišydami po kiekvieno.
3. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais. Po kelis šaukštus miltų berkite į tešlą ir 
vis maišykite. Turi gautis standi, minkštą plasteliną primenanti tešla. Ją dar turėtu-
mėte galėti maišyti šaukštu, tačiau labai sunkiai. Nepadauginkite miltų. Tešla turi 
būti pakankamai tvirta, tačiau dar neminkoma.
4. Grybukų keptuvę įkaitinkite ir patepkite trupučiu aliejaus (arba tirpinto sviesto).
5. Nuimkite keptuvę nuo ugnies ir dėliokite į ją tešlą. Imkite po šaukštelį tešlos, 
rankose suformuokite rutuliuką. Į kiekvieną grybuko „skyrelį“ dėkite po du rutu-
liukus, vieną rutuliuką dėkite į kepurės, o vieną - į kotelio vietą. Pirštais šiek tiek 
paspauskite, užpildydami tuščias ertmes.
6. Keptuvę tvirtai uždarykite, suspauskite, apverskite ir dėkite ant ugnies. Kepkite 
ant vidutinės kaitros viso 7-8 minutes, kas 1-2 minutes keptuvę apverskite.
7. Iškepusius grybukus išimkite iš keptuvės ir palikite truputį atvėsti. Vėsdami jie 
tvirtės.
8. Baltam glajui paruošti į baltymą per kelis kartus sukrėskite cukraus pudrą ir 
citrinos rūgštelę gerai išmaišydami po kiekvieno dėjimo, kad konsistencija būtų 
vienalytė. Cukraus pudros dėkite tiek, kad glajus taptų tirštos, tepamos konsisten-
cijos, primenančios grietinę.
9. Baltu glajumi aptepkite grybukų kotelius, kotelių apačią pamirkykite aguonose. 
Grybukus kepurėlėmis žemyn sustatykite ant ryžių arba grikių pribertos skardelės. 
Palikite visiškai išdžiūti.
10. Šokoladą ištirpinkite (virš garų vonelės ar atsargiai mikrobangėje), įmaišykite 
šaukštą aliejaus, kad šokoladas taptų kiek skystesnis, lengviau tepamas. Grybukų 
kepurėles po vieną pamirkykite tirpintame šokolade. Grybukus tvirtai sustatykite 
skardelėje su kruopomis ir palikite visiškai nudžiūti.

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija
EDVARDAS GARBONIS 
1951-03-24 – 2022-01-29

Ugdymo įstaigose stabdomi kaupinių 
tyrimai dėl COVID-19

Atsižvelgiant į epide-
miologinę situaciją bei 
siekiant ieškoti galimybių, 
kaip padidinti laboratorijų 
darbo pajėgumus, nuo pir-
madienio ugdymo įstaigose 
laikinai stabdomi kaupinių 
tyrimai dėl COVID-19.

Moksleiviai ir toliau galės 
periodiškai testuotis savi-
kontrolei skirtais greitaisiais 
testais kas tris–penkias die-
nas.

„Kaupinių PGR tyrimo 
taikymas leido su mažiau iš-
teklių greičiau ištirti daugiau 
mokyklinio amžiaus vaikų, 
tačiau mėginių grupavimą į 
kaupinius yra tikslinga tai-
kyti tuo atveju, kai atvejų 

paplitimas yra mažas ir tiki-
masi daugiau neigiamų nei 
teigiamų rezultatų“, – teigia 
Sveikatos apsaugos ministe-
rija.

Pagal dabartinę epidemio-
loginę situaciją, teigiamo 
kaupinio tikimybė yra gero-
kai didesnė, todėl daugiau 
mokinių turi atlikti individu-
alius PGR tyrimus, kad būtų 
nustatyta, kuris iš vaikų, ku-
rių mėginys buvo kaupinyje, 
serga COVID-19 liga.

„Laikinai sustabdžius no-
sies landų tepinėlių ėminių 
kaupinių PGR tyrimus ugdy-
mo įstaigose, sumažės krū-
vis mobiliems punktams ir 
laboratorijoms, kurios galės 
prioritetą teikti simptomi-

niam testavimui“, – rašoma 
ministerijos pranešime.

Periodinis testavimas mo-
kyklose vykdytas pasiren-
kant vieną iš šių metodų: no-
sies landų tepinėlių ėminių 
kaupinių PGR tyrimus (kas 
keturias–septynias dienas) 
arba savikontrolę greitai-
siais SARS-CoV-2 antigeno 
testais (kas tris–penkias die-
nas).

Pirmadienio pirmoji gali-
mybė stabdoma.

Statistikos departamento 
duomenimis, šiomis dieno-
mis naujų užsikrėtimo CO-
VID-19 atvejų nustatoma 
daugiau kaip po 10 tūkst. per 
parą.

BNS inform.



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 9 d. Naktį -1

Dieną 5
PV, 
5-10 m/s

Vasario 10 d. Naktį 3
Dieną 4

PV,
5-10 m/s

Vasario 11 d. Naktį 0
Dieną 1

V,
5-10 m/s

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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Orų prognozė vasario 9 - 11 d.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė 

šią sunkią netekties valandą. 
Dėl staigios trenerio Anatolijaus Griniuko 

mirties nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
Rokiškio rajono krepšinio bendruomenė

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7345/0001:384), esančio Kriaunų 
k., Rokiškio r., savininką A.D., kad  UAB „Geo optimus“ matininkas Ramūnas 
Varnas (kvalifi kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2022-02-18 11 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 7345/0001:151), esančio Kriaunų k., Rokiškio r., 
ribų ženklinimo darbus.       
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 
matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, el. paštu ramunas7@
gmail.com arba telefonu 8 685 77037

Lietuvos bankas: padirbtų eurų pernai 
sumažėjo dešimtadaliu

Lietuvos bankas pernai 
ištyrė ir iš apyvartos išė-
mė 1181 vienetą padirbtų 
eurų – 11 proc. mažiau nei 
2020 metais (1329 viene-
tai). Didžiąją jų dalį suda-
rė banknotai – 1041, mo-
netos – 140.  

Lietuvos banko Eskper-
tizės ir techninio skyriaus 
vadovė Ramunė Juzėnienė 
sako, kad tiek Lietuvoje, 
tiek visoje euro zonoje pa-

dirbtų pinigų apyvartoje to-
liau mažėjo.

Daugiausia pernai, kaip 
ir anksčiau, rasta 50 ir 20 
eurų nominalo padirbtų 
banknotų, jie sudarė atitin-
kamai 53 ir 13 proc. visų 
padirbinių.

„Nors tikimybė gauti pa-
dirbtą banknotą tiek Lietu-
voje, tiek visoje euro zonoje 
labai maža, tačiau raginame 
gyventojus būti atidžius ir 
atkreipti dėmesį į gauna-

mus pinigus, patikrinti juos 
pagal „apčiuopkite-pažvel-
kite-pakreipkite“ metodą“, 
– sakė R. Juzėnienė.

Europos Centrinio Ban-
ko duomenimis, euro zo-
noje pernai rasta 347 tūkst. 
padirbtų banknotų –  beveik 
25 proc. mažiau nei užper-
nai. Daugiausia tokių buvo 
20 ir 50 eurų nominalo, jie 
sudarė du trečdalius visų 
padirbtų banknotų. 

BNS inform.

Seimo Neįgaliųjų teisių 
komisijos pirmininkė Mo-
nika Ošmianskienė siūlo 
nustatyti, kad neįgalų as-
menį lydintis asistentas į 
teatrus bei kino teatrus, 
muziejus ir renginius įeitų 
nemokamai.

Laisvės frakcijos ats-
tovė sako, kad nuo liepos 
mėnesio žmonėms su ne-
galia pradėjus teikti indivi-
dualią asmeninio asistento 
pagalbą jie gali aktyviau 
dalyvauti bendruomenėje 
– mokytis, dirbti, pramo-
gauti, tačiau juos dažnai 

riboja fi nansinės galimybės, 
nes eidami į mokamus ren-
ginius turi pirkti du bilietus.

„Nors į renginį vyksta 
vykdydamas savo pareigas, 
asmeninis asistentas turi su-
simokėti už renginio bilietą 
iš savo asmeninių lėšų arba 
papildomą bilietą turi nu-
pirkti žmogus su negalia“, 
– pataisos aiškinamajame 
rašte sako parlamentarė.

Į Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymą siūlo-
ma įrašyti, kad asmeninis 
asistentas, lydintis negalią 
turintį žmogų į kino teatrų, 
muziejų, bibliotekų, profe-

sionaliojo scenos meno 
įstaigų ir kitų subjektų 
organizuojamus kultūros, 
pramogų ir sporto rengi-
nius, įleidžiamas nemoka-
mai.

Seimo Neįgaliųjų teisių 
komisijos vadovė siūlo, 
kad pataisa įsigaliotų nuo 
liepos 1 dienos.

Šiuo metu galiojančiuo-
se teisės aktuose asme-
ninio asistento, lydinčio 
neįgalų žmogų, patekimo į 
kultūros, pramogų ir spor-
to renginius tvarka nėra 
reglamentuojama. 

BNS inform.

Seimo narė siūlo, kad neįgalų asmenį lydintis 
asistentas į renginius patektų nemokamai
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ANEKDOTAI

Po 25 bendro 
gyvenimo metų, žmona 
randa vyro stalčiuje tris 
kiaušiniu ir tris šimtus 
eurų, na ir klausia vyro 
kodėl taip yra, tas ir 
sako kai būdavau tau 
neištikimas padėdavau į 
stalčių kiaušinį.

Oooo galvoja žmona 
per 25 metus trys kartai 
neblogai.

– O iš kur trys šimtai 
baksų??

– Kai stalčius 
prisipildydavo kiaušinius 
teko parduoti.

***
Ateina pas gydytoją 

žmogus su ištatuiruotu 
žemėlapiu ant nugaros, 
gydytojas klausia:

– Kur jums skauda?
– Šiandien Afrikoje.
***
Viena kaimyne vakare 

užbėga pas kitą ir sako:
– Ar gali paskolinti 

kočėlą?
– Negaliu, pati vyro 

laukiu.
***
– Mano dėdė sako, kad 

geriau duoti, negu gauti
– Tai gal tavo dėdė 

boksininkas, o ne kunigas?
***
1937-ieji metai. Josifas 

Stalinas nuvažiuoja 
į mokyklą aplankyti 
mokinių, papasakoti jiems 
apie komunizmą. Ateina 
į vieną klasę ir pradeda 
kažką pasakoti. Vaikams 
nuobodu, jie ima knapsėti. 
Tai matydamas, Stalinas 
iš monologo pereina į 
dialogą:

– Sakykit, vaikučiai, gal 
turite kažkokių klausimų?

Ranką pakelia Petia:

– Taip, turiu tris 
klausimus.

– Sakyk, – leidžia 
Stalinas.

– Pirma: Kas nužudė 
Kirovą? Antra: Kodėl 
žmonės šalyje taip skursta? 
Trečia: Kodėl šalyje nuolat 
pažeidžiamos žmogaus 
teisės, vykdomi trėmimai? 
Stalinas išbąla, jį išpila 
šaltas prakaitas, bet staiga 
suskamba skambutis, 
vaikai pašoka ir išbėga 
iš klasės. Kitos pamokos 
pradžioje Stalinas

pratęsia:
– Na, ar dar kas nors 

turite man klausimų?
Ranką pakelia Maša:
– Taip, turiu penkis 

klausimus.
– Sakyk, – leidžia 

Stalinas.
– Pirma: Kas nužudė 

Kirovą? Antra: Kodėl 

žmonės šalyje taip skursta? 
Trečia: Kodėl šalyje nuolat 
pažeidžiamos žmogaus 
teisės, vykdomi trėmimai? 
Ketvirta: Kodėl skambutis 
nuskambėjo 20 minučių 
anksčiau? Penkta: Kur 
dingo Petia?

***
Lipa kvailys į beržą, 

eidamas žmogus pro šalį ir 
klausia:

– Ko į tą beržą lipi?
– Obuolius valgysiu
– Kad ant beržo obuoliai 

neauga, – susimąsto 
žmogus. Kvailys ir sako:

– Nebėda, aš savo 
pasiėmiau.

***
Jei vyro veidas išteptas 

majonezu ir aplipęs 
daržovėmis – reiškia, jis 
girtas. O jei moters veidas 
išteptas mišraine – tai tik 
kosmetinė kaukė.

***
Žiema. Piktas lokys 

valkiojasi po mišką. Tai 
medį nuverčia, tai kokį 
žvėrelį išgąsdina. Susitinka 
kiškį. Tas klausia:

– Meški, kodėl toks 
piktas?

– Todėl, kad rugsėjį 
kavos prisigėriau!

***
– Žinai, Marytė labai 

ištikima moteris.
– Argi? Juk ji jau trečią 

kartą ištekėjo.
– Taip, bet meilužį vis tą 

pati turi.
***
Gyveno karta grąži 

šeima ir turėjo sūnų 
Petriuką, kuris nekalbėjo, 
nors jam buvo 6 metai. 
Kartą Petriukas pasakė 
vieną vienintelį žodi:

– Močiutė! – Po kelių 
valandų mirė močiutė. Kitą 
kartą jis ištarė;

– Senelis! – Ir mirė 
senelis.

Jau visi išsigando, kad 
tik jo vardo neištartų ir vėl 
Petriukas sako:

– Tėtis! – Jau jis 
išsigando, nusiprausė, 
gražiai apsirengė ir guli, 
laukia mirties... Staiga į 
kambarį įlekia žmona ir 
sako:

– Ko tu čia dabar guli, 
paštininkas mirė!

***
– Veidrodėli, veidrodėli 

pasakyk kas pasaulyje 
gražiausia?

– Pasitrauk! Nematau.
***
Mama išdidžiai 

pareiškia savo sūnui:
– Mūsų tėtis dirbs 

direktoriumi!
– O kas dirbs mūsų 

tėčiu?
***
Sėdi šalia skardžio 

ežiukas ir murma tyliai:
– Lapute, lapute, lapute.
Prieina meška ir klausia:
– Ka čia murmi ežiuk?
Ežiukas nekreipia 

dėmesio ir toliau murma 
po nosimi.

– Nu gerai, jau užknisai, 
– sako meška,– Tuoj tave 
nuspirsiu nuo skardžio.

Pasiruošė meška spirti, 
įsibėgėjo, o ežiukas 
pasitraukė į šona... Meška 
nusirideno nuo skardžio, o 
ežiukas vėl murma:

– Meškute, meškute, 
meškute.

***
Petriukas įlipęs į 

kaimyno obelį renka 
obuolius. Išbėga kaimynas 
ir pradeda rėkti:

– Ko tu vogi mano 
obuolius! Noriu tuč tuojau 
pasikalbėti su tavo tėvu!

Petriukas užverčia galvą 

aukštyn ir šaukia:
– Tėti, lipk žemyn, 

kaimynas nori su tavimi 
pasikalbėti.

***
Petras gryžo iš 

parduotuvės ir parnešė 
mamai degtukų. Mama 
bando uždegti vieną po 
kito ir niekas neužsidega. 
Mama sako:

– Petrai! Nei vienas 
tavo pirktas degtukas 
nedega!

– Nagali būti,– 
atsako Petras – išėjęs 
iš parduotuvės visus 
patikrinau, visi užsidegė.

***
Mažasis Petriukas 

sako savo mamai:
– Mamyte, man 

nepatinka sūris su 
skylutėmis.

Mama jam atsako:
– Sūrį suvalgyk, o 

skylutes palik.
***
Nuėjo kiškis ir vilkas 

į parduotuvę. Kiškis 
nusiperko laikrodį, o 
vilkas karvę. Pasirodo, 
kad kiškis nepažįsta 
laikrodžio, o vilkas 
nemoka karves melžti.

Vilkas norėdamas 
pasišaipyti sako:

– Ei kiški kiek dabar 
valandų

Kiškis nepasimetė, 
sako:

– Laikas karvę melžti.
***
Vyras sako savo 

žmonai:
– Mieloji, kokia graži 

diena šiandien!
– Kodėl? – klausia 

žmona.
– Nes tu sakei, kad 

vieną gražią dieną tu 
išeisi ir mane paliksi.

• Paukščius: povus, po 
100 Eur., juodus ir rudus 
kalakutus, kaimiškas 
ir muskusines antis 
nebrangiai. 
Tel. 8 677 30 595. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

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

• Nešiojamąjį 
maršrutizatorių Huawei. 
Nėra baterijos. Stovi 
nenaudojamas. 
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Puikiai veikiantį 
planšetinį kompiuterį 
Lenovo TB-X605F. 10 
colių, 32 GB atminties, 3 
GB RAM. Defektas skilusi 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• 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
• 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 A50 128 GB. 

Pridedu dėklą ir stikliuką. 
Kaina 115 Eur. 
Tel. 8 630 47 345. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI


