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Nuspręsta: 100 vietų pirtis, 
šventė su vantomis ir 
Joninės vyks kartu

7 p.

Atsisveikinimas su ginklais 3 p.

5 p.

Rokiškio krašto muziejuje 
vieni pirmųjų šventinę 
nuotaiką paskleidė 
jaunieji piliečiai 3 p.

5 p.

Dėl orų kaitos atsiradę duobės keliuose 
bus tvarkomos, tačiau, ar to pakaks ilgam?

Rokiškio rajono savivaldybei baltarusiškos 
druskos įsigijimo klausimas kol kas neaktualus

Ar gausime nemokamai 
vandens Rokiškio kavinėse?

7 p.
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Vairavo neblaivus ir be teisių
2022 m. vasario 8 d. 14.55 val. Rokiškio r., Juodupėje, 

neblaivus (1,91 prom.), neturintis teisės vairuoti vyras (g. 
1998 m.) vairavo automobilį „Audi“.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio KKSC ledo ritulininkai 
pratęsė pergalių seriją

Dar dvi pergales per 
vieną savaitgalį į savo 
sąskaitą įsirašė Rokiškio 
KKSC jaunieji ledo ritu-
lininkai (treneris Darius 
Janušonis) rungtyniau-
jantys Lietuvos U13 B 
čempionate.

Šeštadienį rokiškėnai 8:3 
įveikė Kauno sporto moky-
klos „Startas“ auklėtinius, o 
sekmadienį 7:1 nepasigailė-
jo Elektrėnų D.Kasparaičio 
ledo ritulio mokyklos spor-
tininkų.

Rokiškio atakų lyderis 
Einaras Rakūnas šeštadie-
nį pelnė 4 įvarčius, Matas 
Gustas ir Danielius Kriu-
kelis pridėjo po 2, o Domas 
Mačys pasižymėjo keturiais 
rezultatyviais perdavimais. 

Sekmadienio rungtynėse 
E.Rakūnas pelnė dar 3 įvar-
čius, o M.Gustas ir D.Ma-
čys pridėjo po 2.

Rokiškio KKSC koman-
da iškovojo ketvirtąją per-
galę iš eilės ir turnyrinėje 
lentelėje pakilo į penktąją 
poziciją. Nuo ketvirtoje 
vietoje esančios Šiaulių ko-
mandos rokiškėnus skiria 
vos 2 taškai, tačiau šiaulie-
čiai yra sužaidę vieneriomis 
rungtynėmis mažiau.

Kitas rungtynes mūsų 
ledo ritulininkai žais Kaune 
vasario 19 dieną su šešta-
dienį nugalėta SM „Startas“ 
komanda.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Išgertuvių metu smurtavo prieš moterį
2022 m. vasario 9 d. apie 18.50 val. Rokiškyje, J. Bi-

liūno g., išgertuvių metu, neblaivus (2,24 prom.) vyras (g. 
1961 m.) smurtavo prieš neblaivią (1,85 prom.) moterį (g. 
1965 m.), kuri perduota medikams.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio KKSC krepšininkai 
iškovojo aštuntąją pergalę 
U16 B diviziono čempionate

Aštuntąją pergalę į 
savo sąskaitą Moksleivių 
krepšinio lygos čempio-
nate įsirašė U16 B divizi-
ono čempionate dalyvau-
jantys Rokiškio KKSC 
sportininkai.

 
Savo aikštelėje žaidę 

rokiškėnai 106:53 nepa-
sigalėjo bendraamžių iš 
Ukmergės ir likus 4 tu-
rams priartėjo prie vietos 
atkrintamosiose užsitikri-
nimo.

 25 taškus komandai 

pelnė Matas Juozapavi-
čius, 20 surinko Ugnius 
GIntautas, po 14 pelnė 
Nojus Naprys, Ignas Juo-
zapavičius ir Kipras Brau-
kyla.

 Kitas rungtynes Ro-
kiškio KKSC krepšinin-
kai žais sekmadienį, taip 
pat namuose, kur priims 
Kauno KM Perkūnas au-
klėtinius.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Pandėlio gimnazijos mokiniai dalyvavo nuotolinėje 
„Mokonomikos“ pamokoje

Vasario 4 d. Pandė-
lio gimnazijos 1-4 klasių 
mokiniai kartu su pasau-
lio lituanistinių moky-
klų auklėtiniais dalyvavo 
didžiausioje nuotolinėje 
„Mokonomikos“ pamoko-
je.

 
Visus, prisijungusius į 

pamoką, nuoširdžiai pa-
sveikino švietimo, mokslo 
ir sporto ministrė Jurgita 
Šiugždinienė. Ji mokiniams 
palinkėjo sėkmės ir įdomių 
pamokų. „Swedbank“ ats-
tovė Lietuvoje Inga Skira-
ker sveikindama akcentavo, 
koks yra svarbus finansinis 
raštingumas.

 1-4 klasių mokiniai jun-
gėsi į „Atradėjų“ platformą. 
Joje vyko net 8 pamokos ir 
3 įdomiosios pertraukos. 
Pamokų metu kartu su mo-
kytoju, skautu Vydūnu, mo-
kiniai susipažino su skautų 
organizacija, jos veikla, rei-
kalingiausiais skautui daik-
tais, mokėsi stebėti aplinką, 
žaidė žaidimą „Kimo“.

 „Gilučių“ šeima mokė, 
kaip pasitelkus išradingumą 
bei kūrybiškumą suplanuoti 
smagią gimtadienio šventę, 

paaiškino, kas yra šeimos 
biudžetas, kaip jį tvarkyti, 
kaip sutaupyti atostogoms ir 
„juodai dienai“.

 Mokytojas Kęstutis su-
pažindino su gestų kalbos 
pradžiamoksliu, abėcėle ir 
bendravimo kultūra su ne-
prigirdinčiais.

 Kūrybinėse dirbtuvėse 
karaliavo tvarumo magija. Iš 

senų džinsų mokiniai siuvo 
prijuostę. Karatė treniruotė 
su mokytoja Jurga ir „Namų 
laboratorija“, kuriai vadova-
vo „N2 mokslo nuotykių“ 
komanda, labiausiai sudo-
mino ir sužavėjo berniukus.

 Pertraukos taip pat buvo 
labai įdomios. Mokiniai 
galėjo jungtis ir žaisti LRT 
protmūšį „Prototo“, aktyviai 

pailsėti su treneriu Alanu, 
dalyvauti pokalbyje apie 
tvarumą ir susitikti su nere-
alia klase.

 Gautos žinios, patarimai 
ir rekomendacijos tikrai pra-
vers ateityje ir jas bus gali-
ma pritaikyti kasdieninėse 
veiklose.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Pandėlio gimnazijoje - viktorina, skirta Vasario 16-ajai paminėti
Vasario 8 d. Pandėlio 

gimnazijos Ig-IVg kl. mo-
kiniai per integruotas do-
rinio ugdymo, anglų kal-
bos, technologijų, klasės 
valandėlių pamokas daly-
vavo teletilte – viktorinoje 
„Ačiū, kad esu!“, skirtoje 
Vasario 16-ajai paminėti.

 
Iš pradžių visi savo kla-

sėse, o IIg kl. nuotoliu su-
giedojo „Tautišką giesmę“, 
šauliai iškilmingai pakėlė 
vėliavą mokyklos kieme. 
Įkvepiantį sveikinimo žodį 
tarė gimnazijos direktorė Jū-
ratė Kavoliūnienė.

 Viktoriną vedė ateiti-
ninkės Kamilė K. ir Angelė 
S. Pirmiausiai jos priminė 
svarbiausius istorinius ne-
priklausomybės atkūrimo 
faktus. Vėliau gimnazistai 
varžėsi „Kahoot“ viktori-
noje. Viktorinoje geriausiai 

sekėsi IVg kl. mokiniams, 
net trys mokiniai parodė ge-
riausius rezultatus. Jie įrodė, 
kad ne veltui mokėsi dvylika 
metų.

 Pirmąją vietą viktorinoje 
užėmė Samanta V. (IVg kl.), 
antrąją – Jokūba L. (IIg kl.), 

trečiąją – Žygimantas M. 
(IIIg kl.), ketvirtąją – Osval-
das S. (Ig kl.). Šie mokiniai 
buvo apdovanoti vertingo-
mis knygomis.

 Antroje susitikimo dalyje 
buvo skirtos komandinės už-
duotys. Mokiniai iš raidžių 

dėliojo LDK kunigaikščių 
vardus, kūrė anglų kalba 
sveikinimus, sukūrė laisvės 
skulptūrą iš klasės draugų. 
Visos klasės už dalyvavimą 
gavo direktorės padėkas.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Šeštadienis Salų dvare bus ypatingas!
Vasario 12 d. Salų 

dvare ne tik romantiš-
kai praleisime Valenti-
no dienos vakarą, bet 
ir įvykdysime dar vieną 
svarbią misiją – išlydė-
sime Ledo karalienę į 
pasaką…

 
Šerkšno kambarys savo 

stingdančiu grožiu lanky-

tojų akis džiugino ilgiau 
nei tris mėnesius, tačiau 
Ledo karalienei atėjo me-
tas grįžti į pasaką ir vie-
tą užleisti žaliam, šiltam, 
saulėtam ir be galo kvap-
niam pavasariui.

 Veiklos ir pramogų 
vaikams Salų dvare bus 
ir daugiau. Mažųjų ir vėl 
lauks ponis Rublis ir žir-

gas Boni, dvaro viduje – 
visų mylima katytė-robo-
tukė Bella.

 Lankytojai turės uni-
kalią galimybę susipa-
žinti su juodųjų gulbių 
porele ir pasiūlyti vardą 
gulbinui.

 Norintys pasigaminti 
suvenyrą savo rankomis, 
galės užsukti į Rokiškio 

turizmo centro amatų 
dirbtuves. Žinoma, visus 
išalkusius mielai pavai-
šins dvaro kavinė. 

Vasario 12 d. 14.00 val. 
laukiame visų, norinčių 
dalyvauti svarbioje misi-
joje – išlydėti Ledo kara-
lienę į pasaką.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Atsisveikinimas su ginklais

Šeštadienį atsisveikino-
me su galimybių pasu. Tas 
atsisveikinimas buvo seniai 
lauktas ir gerokai pavėluo-
tas. Išlydėtas buvo jis vieno 
didžiųjų portalų ditiram-
bais: žiniasklaida už gali-
mybių pasą apdovanojo... 
Laisvės partiją. Skaitykite 
dar kartą. Žiniasklaida 
apdovanojo partiją. Už 
dalyką, dėl kurio teisėtu-
mo iš esmės nenuspręsta. 
Kitaip sakant, žiniasklai-
da skambiai ir nuoširdžiai 
pabučiavo vienai partijai, 
atleiskite, užpakalį. Ir ką? 
Ir nieko. Tyla. Galimybių 
pasas išėjo, bet kaip sakė 
Karlsonas, žadėjo grįžti. 
Mat Konstitucinis teismas 
taip ir nesiėmė spręsti, 
atitinka šis dokumentas 
Konstituciją, ar ne. Kitaip 
sakant, paliko galimybę: 
galimybių pasui grįžti, o 
visuomenei ir toliau rietis 
dėl jo. Tačiau tokia prak-
tika pas mus, deja, tampa 
įprasta. Kyla atviri klausi-
mai: ar pas mus dar veikia 
demokratinėje visuomenė-
je būtinas valdžių padali-
jimo principas? Ar mūsų 
valstybės institucijos geba 
priimti savalaikius spren-
dimus? Ar sprendimais, 
balansuojančiais ant teisė-
tumo ribos, bus naudoja-
masi tol, kol neateis laikas 
juos svarstyti Konstituci-
niame teisme, o jau tada 
jie bus atšaukiami ir tokiu 
būdu nesulauks teisinio 
įvertinimo, o juos priėmę 
politikai galės išvengti savo 
sprendimų pasekmių. Ar 
tokią demokratijos „tradi-
ciją“ imame formuoti savo 
valstybėje?

Galimybių pasas atvėrė 
kelią verslams – skalambija 
mūsų valdžukė. Tai dabar, 
kai paso nebeliko, verslai 
tikriausiai turėtų užsidaryti 
karantinams? Juolab, kad 

ir prielaida yra: liga kone 
kasdien gerina sergamumo 
rekordus. Etatiniai valdžios 
užpakalių bučiuotojai prieš 
mėnesiuką buvo netgi pas-
vaigę apie „griežtą, bet trum-
pą“ lokdauną. Pagąsdino ir 
praėjo. Verslai kaip dirbo, 
taip ir dirba. 

Kitas baisus gąsdinimas 
buvo apie Kalėdas – nesi-
skiepysi trečią kartą, gali-
mybių pasą išjungs. Dabar 
apie trečią skiepą... keista 
tyla. Niekas apie tai tiesiog 
nekalba. Nors kaip tik būtų 
laikas. Nesunku matema-
tiškai paskaičiuoti: didžioji 
dalis norinčiųjų skiepytis, tą 
padarė gegužę, antrąjį skiepą 
gavo liepą. Vadinasi, dabar, 
apie vasario pabaigą, kaip tik 
metas trečiai dozei. Maža to, 
nepasiskiepijusiems trečiąja 
doze buvo grąsinama: nesi-
skiepysi, išjungsim galimy-
bių pasą. O dabar su skiepais 
ką? Be jokios ironijos, ir ką? 
Ir tyla. Tai reikia skiepytis, 
ar jau nebereikia? Irgi nuo-
seklumas, atsiprašant: prieš 
mėnesį visus baidė, o dabar 
– nebereikia? Vyriausybė su-
sirado naujų žaisliukų?

Tačiau, skirtingai nuo 
galimybių paso, skiepai yra 
viena iš medicininių epide-
mijos kontrolės priemonių. 
Tai ne kažkieno sugalvotas 
popiergalis (pamojavai ga-
limybių pasu, ir jį išvydę, 
virusai išleipo kilometro 
spinduliu, o oras tapo gry-
nas ir jonizuotas, ania?) , tai 
reali kontrolės priemonė. O 
jos, taip išeina, niekam ne-
bereikia? Viena vertus, prieš 
porą mėnesių trečiasis skie-
pijimas buvo forsuojamas 
(siunčiamos trumposios ži-
nutės su raginimu skiepytis, 
nors šeši mėnesiai po antrojo 
skiepo nebuvo praėję), da-
bar skiepijimas visiškai pa-
mirštas. Liko nebeįdomu, ar 
kaip? Ką jūs per pastarąsias 
porą savaičių girdėjot apie 

trečiąjį skiepą. Aš, prisipa-
žinsiu, nieko. 

Apskritai nebeliko ragi-
nimų skiepytis. Tai ar jau 
išvis nebereikia, ar tiesiog 
dvaro poetai įsisavino visas 
lėšas, o be pinigų, atleiskite, 
nebedainuoja? Ar tikimasi, 
kad esant tokiam sergamu-
mui, visi anksčiau ar vėliau 
gaus „pastiprinamąją“ viruso 
dozę?

Sergamumui pasiekus re-
kordines aukštumas ir tapus 
visuotiniu, automatiškai su-
sidėliojo taškai ant „i“. Apie 
epidemijos „valdymą“ biu-
rokratinėmis priemonėmis 
lieka graudžiai pasijuokti: 
valdymas yra pagal principą 
– kur upelis teka, šapalėlius 
neša. Jei ankstesnę Vyriau-
sybę visi, kas tik netingėjo, 
skalbė dėl to, kad ta, esant 
sergamumui vos keli šimtai 
per parą, neatšaukė rinki-
mų kampanijos, tai dabar, 
kai sergamumas perkopė 14 
tūkst. parai (ir tai tik nusta-
tyti atvejai), vyksta trali-va-
li-festivaliai. Jei anksčiau 
„asmenys su iniciatyva“ vos 
dėl vieno sergančio reikala-
vo stabdyti vos ne visą įmo-
nę, tai dabar jau į darbą gali 
eiti ir „lengvai sergantys“. 
Tačiau jiems vis dar taikoma 
izoliacija. Va ir suprask, kaip 
nori. Dirbti iš namų gali ir 
sergantis, ir mirštantis, tam 
leidimų nereikia. Nebent 
nenorima duoti „lengvai 
sergantiems“ nedarbingumo 
pažymėjimų, ar kaip? Per 
didelė našta valstybei, iššau-
džiusiai milijardus popieri-
nių pinigų pavėjui? Veltui čia 
galima ieškoti bent kažkio-
kios logikos ir nuoseklumo. 
Tada, kai sergamumas buvo 
gana nedidelis, liaudis buvo 
segreguojama galimybių pa-
sais, kai jis skina rekordines 
aukštumas – galimybių pasų 
nebereikia. Ir ačiū Dievui, 
kad nebereikia. Nes ne po-
piergaliai epidemijas stabdo.

Pasikeitė ir saviizoliaci-
jos taisyklės. Tiesa, policija 
karts nuo karto dar patikrina, 
ar sergantieji iš tiesų sėdi na-
mie. 

Dabar, kai sergamumas 
muša rekordines aukštumas, 
pastebėkite, ko nebeliko? 
O taip, nebeliko statistikos 
lentelių didžiuosiuose por-
taluose, rodančių, kiek šaly-
je susirgo, kiek mirė ir kiek 
apskritai serga. Kai pasie-
kieme sergamumo piką, jos 
buvo išjungtos. Kaži kodėl? 
Ar tik ne todėl, kad pagaliau 
nusibodo vieni kitus gąsdin-
ti? Sirgo, prasirgo, einam 
toliau. 

Visuomenė bombarduoja-

ma kasdien viena kitai prieš-
taraujančiomis žiniomis. 
Vieną dieną negalima, antrą 
– galima, trečią – vėl negali-
ma, bet kažkaip ne visai ne-
galima. Epidemijos valdymo 
priemonėse velnias ragus, 
kanopas ir uodegą nusilauž-
tų. Logikos ir sveiko proto 
ieškoti nebeverta. Gal ir ge-
rai. Perfrazavus premjerės 
labai mėgiamą literatūrinį 
herojų, epidemijos valdymas 
vyko gerai, kol neįsikišo ge-
neralinis štabas, tfu, vyriau-
sybė. 

Vos prieš kelias dienas 
valstybė reguliavo, kokioje 
krautuvėje žmogus gali nu-
sipirkti duonos. Šiandien tas 
pats žmogus ramiausiai gali 
ateiti į didžiulį masinį ren-
ginį. Prieš dvi savaites imta 
reikalauti, kad masiniuose 
renginiuose žmonės dėvėtų 
nebe kaukes, o respiratorius. 
Dabar apie tą reikalavimą – 
tyla. Nors, kaip rodo prakti-
ka, edukuotiems ir vakcinuo-
tiems masiniame renginyje ir 
kaukę dėvėti sudėtinga. Lo-
gika kur? Kaip sako profeso-
rius Saulius Čeplinskas, kai 
epidemija imama reguliuoti 
politinėmis priemonėmis... 

O kaip gi be jos? Kas gi 
užsisegs covid-19 nugalėtojų 
medalius? Kaip gi be jų? Va, 
žiūrėkit, Laisvės partija jau 
gavo žiniasklaidos „Titaną“ 
už galimybių pasą. Ta pro-
ga ir Konstitucinis teismas 
užraukė bylos svarstymą. 
Kaip patogu... Užuot kartą ir 
visiems laikams baigus šito 
klausimo eskalaciją, visuo-
menę skaldantis klausimas 
atidėtas neribotam laikui. 
O pykčiai nesibaigs. Iki ko-
kio absurdo jie gali prieiti, 
rodo tas pats visų iškeiktos 
„Gustuko picerijos“ atvejis. 
Feisbuko, reklaminių stendų 
ir padangų po jais karas. Ka-
ras be jokios prasmės, tik „iš 
principo“. 

Jei manytume, kad ga-
limybių pasas buvo pati 
geriausia priemonė epide-
mijai valdyti, tai kodėl jis 
„išjungtas“ būtent tada, kai 
yra tos epidemijos pikas? 
Atsakymas labai paprastas ir 
su epidemija jis neturi nieko 
bendro. Ir eilinį kartą dvaro 
žiniasklaida bandė jį apeiti. 
Galimybių pasas ir jo autorė 
Laisvės partija buvo žinias-
klaidos pagirta ir apdovan-
ta akurat tada, kai jis buvo 
išjungtas. Sutapimas? Ko 
gero, ne. Taip dvaro poetai 
pademonstravo, kad paties 
paso naudingumas buvo vi-
sokeriopai neabejotinas. Tai 
kam reikėjo išjungti tada? 
O reikėjo išjungti, nes atė-

jo eilė šį klausimą svarstyti 
Konstituciniame teisme. Ir 
vienintelis būdas išvengti to 
svarstymo buvo išjungti ši-
tokią veiksmingą priemonę.

Kodėl apskritai reikėjo 
vengti to svarstymo. Juk jis 
buvo galimybė visas dis-
kusijas dėl galimybių paso 
išjungti kartą ir visiems lai-
kams. O dabar, kai Konstitu-
cinis teismas užraukė klausi-
mą, ateina laikas retoriniams 
pasvarstymams. Ir, nepaisant 
dvaro teisininkų-poetų, ap-
dovanotų aukštais postais, 
pasvarstymų, visuomenę vis 
labiau kankina miglotos abe-
jonės, kad kažkas su tuo pasu 
buvo akivaizdžiai ne taip. Jei 
jis buvo toks akivaizdžiai ir 
skaidriai teisėtas, tai tada te-
reikėjo priimti paprasčiausią 
sprendimą, ir baigti diskusi-
jas. Aiškus, paprastas klau-
simas. 

O jeigu visgi ne? Tada 
čia iššoka velnias iš taboki-
nės: ar valžios kailis Kons-
titucinio teismo teisėjams 
yra svarbiau už nuosavą 
teisininko profesionalo re-
putaciją, už mantijos švarą? 
Ar tada realiai beveikia es-
minis demokratijos princi-
pas – valdžių padalijimo? 
Ar vykdomajai valdžiai jau 
akivaizdžiai susiliejus su 
žiniasklaida (tą rodo tas ne-
lemtas laisvų ir nepriklauso-
mų žurnalistų bučinys Lais-
vės partijos užpakalin), su 
vykdomąja valdžia liejasi ir 
teisminė valdžia? Ir priėmus 
galimybių pasui nepalankų 
sprendimą, su bučiniu Lais-
vės partijos užpakalin pasku-
bėjusi žiniasklaida atrodytų 
kaip? Suprantate, kokios 
minos ateičiai dabar palik-
tos? Manote, aš čia viena 
tuos klausimus uždavinėju? 
Ar klausimą: „ko išsigando 
Konstitucinis teismas“ vi-
suomenė priims tik kaip są-
mokslo teoriją? Bijau, kad 
nepatogių klausimų tik dau-
gės. Ir ne tik Vyriausybei, ne 
tik teisininkams. Klausimai 
jau eina apie tai, kaip iš tiesų 
veikia demokratiją garantuo-
ti turinčios valstybės institu-
cijos. Ar jos turi ryžto sava-
laikiai spręsti aktualiausias 
visuomenei problemas. Nie-
kas nekalba, koks tas spren-
dimas turi būti. Bet Konsti-
tucinio teismo sprendimas 
būtų išsprendęs galimybių 
paso teisėtumo klausimą, o 
dabar šešėlis dėl jo paliktas 
neribotam laikui.

Atidėti galimybių paso 
klausimą neapibrėžtam lai-
kotarpiui buvo labai patogus, 
bet labai pavojingas sprendi-
mas. Jis sukėlė daugiau bėdų, 

nei atnešė naudos. Ir tai, kad 
mūsų politikai, aukščiausios 
kategorijos teisininkai ne-
sugeba numatyti, kokių pa-
sekmių atneš šio klausimo 
pakišimas po kilimu, rodo, 
ne tik, kad visuomenės gy-
venimą reguliuojančios ins-
titucijos nenori atlikti savo 
tiesioginės pareigos ir imtis 
nepatogių klausimų. 

Vadinasi, valdžios ir vi-
suomenės ginče nebelieka 
arbitrų. Vadinasi, dabar ga-
lima „iš oro“ išpaišyti bet 
kokią ant demokratijos ir tei-
sėtumo ribos balansuojančią 
priemonę (o galimybių pasas 
šiaip jau balansavo, todėl ir 
buvo kreiptasi į Konstitucinį 
teismą), panaudoti ją iki tol, 
kol „suvaikščios popieriai“ 
Konstituciniame teisme, o 
paskui, kai jau ateis teisėto 
atpildo akimirka, išjungti tą 
priemonę ir vaikiškai nai-
viais veideliais klausti: apie 
ką čia jūs, kam spręsti ne-
beegzistuojančią problemą. 
Kitaip sakant, taip galima 
taikyti ir galimai antikons-
titucines priemones, išven-
giant ne tik atsakomybės už 
jas, bet ir elementaraus tokių 
priemonių įvertinimo. Gerai 
prasisuko, ania? 

Jei su galimybių pasu 
būtų buvę viskas taip papras-
ta ir aišku, tai niekas Konsti-
tucinio teismo svarstymo ne-
būtų nutraukęs. Argi valdžia 
praleistų progą nuraminti vi-
suomenę, užčiaupti kritikus? 
Vargu. O jei būtų ne viskas 
taip gražu, tada jau opozici-
ja ir visuomenė pradėtų rei-
kalauti paprasčiausios ele-
mentariausios atsakomybės. 
Kliūtų ir tiems, kurie pirma 
laiko iššoko su šakėmis prieš 
traukinį, tiksliau, pirma laiko 
pabučiavo į užpakalį: kaip 
atrodytų vienas žiniasklaidos 
lyderių, negan, kad apdova-
nojęs partiją, tai dar ir už 
galimai ne visai teisėtą daly-
ką. Kažkaip labai nepatogiai 
gautųsi. Todėl Konstitucinio 
teismo sprendimas nenagri-
nėti šio klausimo yra labai 
kompromisinis. Tik ar mums 
reikia tokių „kompromisi-
nių“ sprendimų? O gal val-
džių padalijimo principas, 
jų tarpusavio kontrolė ir rei-
kalingi tam, kad vietoj tokių 
„kompromisinių“ sprendimų 
turėtume stabdžių ir atsvarų 
sistemą. Ar tik gelbėdami 
popiergalio reputaciją mes 
neimame užkasinėti pa-
čių demokratijos principų? 
Klausimas retorinis. 

BRYDĖS

Lina-DŪDAITĖ KRALIKIENĖ
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UAB „Folteka“ – 25 metų jubiliejus
Rokiškio miesto širdy-

je – Nepriklausomybės 
aikštėje įsikūrusi baldų 
parduotuvė „Folteka“ iš 
pirmo žvilgsnio nekrenta 
į akis. Vis tik tai – ne di-
džiulis prekybos centras, o 
vietos verslininkų sukurta 
ir per daugelį metų išpuo-
selėta nedidelė parduotuvė 
namo antrame aukšte, virš 
knygyno. Jau daug metų 
parduotuvės darbuotojai 
padeda klientams kurti 
naujus ir gražius namus 
ne tik Rokiškio, Biržų 
miestuose, bet taip pat su-
laukiame pirkėjų ir iš kitų 
miestų. Čia pirkėjai labiau-
siai mėgsta gausų baldų 
pasirinkimą bei kokybiš-
ką ir malonų bendravimą. 
Kartais kai kurie ateina ne 
tik apsidairyti baldų, bet ir 
apie gyvenimą pasikalbėti. 
Įmonės savininkai renkasi 
tik žinomus ir patikimus 
baldų gamintojus. Patys 
pirmieji šio verslo žings-
niai pradėti 1996 m. gruo-
džio mėnesį, o 1997 metų 
vasarį įmonė tapo PVM 
mokėtoja. Tad šiemet mini-
mas 25 metų jubiliejus.

Apie pirmuosius 
žingsnius
UAB „Folteka“ akcininkė 

Jolanta Ūselienė papasakojo, 
kokia buvo verslo pradžia:

- Anksčiau buvome par-
tneriai su kita šeima, todėl 
iki šiol kai kurie žmonės 
mūsų parduotuvę prisime-
na, kaip S. Spundzevičiaus 
individualią įmonę. Verslas 
iš pradžių sekėsi sunkiai, 
naktimis teko važinėti į Len-
kiją, nes iš ten veždavome 
baldus. Dirbome su vieti-
niais ir lenkų gamintojais, 
taip pat bendradarbiavome 
su Ukrainos, Baltarusijos 
įmonėmis. Vėliau pradėjome 
prekiauti ir garso bei vaiz-
do buitine technika. Vienu 
metu turėjome tris parduo-
tuves – Biržuose, Kupiškyje 
ir Rokiškyje. Dabar liko tik 
Biržuose ir Rokiškyje. Kiek 
žinau, Kupiškyje įsitvirtinti 
mūsų verslininkams nesise-
ka. 2013 m. nuo partnerių 
atsiskyrėme ir tapome už-
darąja akcine bendrove. Nu-
sprendėme buitine technika 
nebeprekiauti ir daugiau dė-
mesio skirti baldams.

Toliau nusprendėme J. 
Ūselienę pakamantinėti apie 
prekes ir pirkėjus.

- Kas Jūsų baldų par-
duotuvėse kitaip nei kitur?

- Gal labai ir neišsiski-
riame, tačiau pastebėjome, 
kad anksčiau jausdavome 
kalėdinę prekybą, kai būda-
vo pirkėjų antplūdis, o dabar 

klientai nebelaukia paskuti-
nės dienos, švenčių ir nuo-
laidų, kai tik reikia, tada ir 
perka. Kai kas mėgsta prieš 
pat šventes pakelti kainą, o 
po to padaro vadinamą „nuo-
laidą“. Mes taip nedarome, 
nebent gamintojas pakeičia 
kainas. Stengiamės daryti, 
kad ir nedideles, tačiau re-
alias nuolaidas. Kitaip daro 
didieji prekybos centrai. 
Mes bendradarbiaujame su 
keliais baldų gamintojais. 
Labiau renkamės mums 
žinomus, nes norime, kad 
baldai būtų kokybiški ir kli-
entai būtų patenkinti. Su tais 
pačiais gamintojais dirbame 
jau 20 metų. Taip pat domi-
mės naujovėmis, ieškome ir 
naujų gamintojų, nes mados 
keičiasi, todėl reikia ir kažko 
naujo, dalyvaujame paro-
dose. Dažnai tenka  klien-
tams padėti prie jų interjero 
išsirinkti tinkamus baldus. 
Būna, kad žmonės atsineša 
net tapetus ir mes padeda-
me pagal juos parinkti baldų 

spalvas, priderinti gobeleną. 
Be to, pasitaiko, kad leidžia-
me gobelenus išsinešti namo 
ir pažiūrėti vietoje, kaip jie 
ten žiūrėtųsi.

- Kokia dabar Jūsų įmo-
nės ir apskritai baldais 
prekiaujančių prekybinin-
kų situacija su kainomis?

- Praeitais metais įvyko 
dideli kainų pokyčiai. Per 
metus kainos keitėsi net ke-
lis kartus. Tai vyksta visoje 
Europoje. Stengiamės, kad 
klientas įsigytų kokybiškus 
ir kainas atitinkančius bal-
dus, tačiau turiu pastebėti, 
kad kai kurie ir lenkų gamin-
tojai, t. y. pačios gamyklos, 
nebeduoda prekių tiesiogiai 
ir galimybė įsigyti yra tik per 
distributorius (tarpininkus). 
Per tarpininkus perkame ir 
kiniškus baldus. Jie anksčiau 
būdavo kokybiški ir nebran-
gūs, dabar kainos sukilo, 
pailgėjo laukimo laikas. Po 
užsakymo tenka palaukti du 
– tris mėnesius.

- Kaip prekybą pavei-
kė „kovidas“, santykiai su 
Baltarusija ir kitos šiuolai-
kinės realijos?

- Manau, užsakytų bal-
dų tenka laukti ilgiau, nes 
tai pakoregavo ir „kovidas“ 
– atsirado darbuotojų trū-
kumas, pailgėjo gamybos 
laikas, medžiagų trūkumas. 
Taip pat pastebėjau, kad, 
esant apribojimams, lan-
kytis parduotuvėse žmonės 
atprato ir daugiau apsipir-
kinėti ėmė internetu. Deja, 
dalis jau tokiais apsipirki-
mais nusivylė, nes žmonėms 
norisi ateiti į parduotuvę, iš-
bandyti, pasižiūrėti koks go-
belenas, kaip veikia, kokia 
furnitūra. Žmonės skundėsi, 
kad kartais internetu pirktą 
prekę gaudavo visai kitokią, 
nei nusižiūrėtą paveiksliuke. 
Šiuo metu bendradarbiauja-
me su Baltarusijos įmonė-
mis – prekės kokybiškos, 
pirkdavome jų tikrai daug, 
tačiau dabar neaišku, kaip 
bus toliau. Tikimės, kad po 

galimybių paso panaikinimo 
padaugės klientų, nes dalis 
negalėjo pas mus ateiti.

- Ką naujo pastebėjote 
pirkėjų įpročiuose?

- Miegamiesiems žmonės 
dabar perkasi ne komplek-
tus, bet derina pavienius bal-
dus. Yra galimybė suderinti 
juos netgi įvairių gamintojų. 
Išlieka populiarūs minkšti 
kampai, tačiau pastebėjome, 
kad žmonėms norisi ir sofų 
su foteliais, pufais. Daug 
dėmesio skiriame virtuvės 
baldams. Klientas gali atsi-
nešti savo virtuvės planą, o 
mes padedame suprojektuoti 
visą virtuvę pagal pasirinktą 
modelį. Įsigydami virtuvės 
baldus, pirkėjai turi gali-
mybę nusipirkti ir  atskiras 
spinteles pagal išmatavimus, 
dizainą, spalvą.

- Koks Jūsų požiūris į 
darbuotojus?

- Dviejose parduotuvėse 
turime iš viso septynis dar-

buotojus. Esame įsitikinę, 
kad gerus darbuotojus reikia 
saugoti, nes tokių trūksta. 
Pavyzdžiui, šiuo metu ieš-
kome kitai įmonės veiklai 
naudotų autodetalių ardyto-
jo - pardavėjo ir kol kas sun-
ku rasti tinkamą.

- Kalbėjote apie virtu-
vės, miegamojo, minkštus 
baldus. Ar prekiaujate 
biuro baldais?

- Dabar jau daug metų 
nėra poreikio pirkti biuro 
baldus. Manau, daugelis 
gamina pagal individualius 
užsakymus. Atsisakėme ra-
šomų stalų, kėdžių ekspo-
zicijos. Tačiau, jei klientas 
pageidauja rašomo stalo ar 
kėdės, galime užsakyti pasi-
rinkus iš katalogų. Kai buvo 
daugiau įsikuriančių naujų 
biurų, dar buvo poreikis šiai 
prekei. Jeigu ekspozicijoje 
pastatytume tik 2-3 prekes, 
klientas neišsirinktų, todėl 
mažais kiekiais biuro bal-
dų pirkti neapsimoka. Dar 
pastebėjau, kad biuro kėdes 
kartais apsimoka pervilkti. 
Būna, kad klientus nukrei-
piame ten, kur jie galėtų šią 
paslaugą gauti.

- Kalbėjome vien apie 
baldus, o kitokių prekių, 
kažko prie baldų, neturi-
te?

- Paminėčiau čiužinius, 
pagalves. Pastarosios – ne 
pūkinės, o vokiečių gamy-
bos viskoelastinės bei ge-
linės. Jos ergonominės ir 
antibakterinės - nesikaupia 
bakterijos, prisitaiko prie 
kūno. Pradėjome prekiauti 
ir populiariomis nano šluos-
tėmis, pledais, neperšlam-
pamomis paklodėmis. Nano 
šluostės ilgam nuvalo kal-
kes, riebalus, aprūkusius ži-
dinio stiklus, tinka dulkėms 
nuvalyti. Prekiaujame ir la-
tvių gamintojų šluostėmis. 
Turime ir sidabro vandens, 
kuris dezinfekuoja, jį galima 
purkšti dėl slogos, gerklės 
skausmo, žaizdelių. Turime 
dovanų čekius, kuriuose įra-
šomos norimos sumos.

- Kokie artimiausi Jūsų 
planai?

- Kadangi domimės nau-
jovėmis, kovo mėnesį va-
žiuosime į minkštų baldų 
parodą Panevėžyje. Anks-
čiau važiuodavome į Lenki-
ją, Poznanę, tačiau ten paro-
dos šiuo metu nevyksta.

Įmonės savininkė Jolanta 
Ūselienė buvo optimistiškai 
nusiteikusi ir išsakė viltį, 
kad pirkėjų nepritrūks. To 
linkime ir mes – kuo dau-
giau pirkėjų ir naujų prekių.

Užs. nr. 1635
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Rokiškio rajono savivaldybei baltarusiškos druskos įsigijimo klausimas 
kol kas neaktualus

Kelių priežiūra šiais me-
tais - itin aktualus klausi-
mas visoms savivaldybėms. 
Orai pareikalavo ant kelių 
berti druską, kitaip tektų 
ne važinėti, o čiuožti. Ka-
dangi daug metų naudota 
baltarusiška druska, šie-
met didmiesčių savivaldy-
bės susiduria su iššūkiais: 
ji arba pabrango, arba dėl 
tiekimo sutrikimų iki keli-
ninkų keliauja ilgiau. Ro-
kiškio rajono savivaldybė 
sako druskos užsipirkusi 
anksčiau ir kol kas proble-
mų dėl druskos barstymo 
neturinti, tačiau tik kol 
kas.

Dėl druskos įsigijimo 
vykdomi viešieji 
pirkimai
Rokiškio rajono savival-

dybės administracijos direk-
torius Andrius Burnickas, 
paklaustas, ar savivaldybei 
dėl Baltarusijos politikos 
pabrango druska atsakė: 
„Ne tokiais kiekiais perka-
me, kad mums būtų aktualu. 
Paprastai barstome ne gryna 
druska, bet mišiniu. Žinau, 
kad druskos kainos yra šiek 
tiek pakilę. Turime druskos 
iš anksčiau. Galbūt pokyčiai 
pasijus ateityje, nes dalyvau-
jantys viešųjų pirkimų kon-
kursuose įsivertins kitokias 
kainas.“

Problemos nematė ir UAB 
„Rokiškio komunalininkas“ 
direktorius Vladas Janulis: 
„Šiems metams nupirktos 
druskos pakaks, jeigu gamta 

nepareikalaus daugiau, o kas 
bus kitais metais, nežinau. 
Yra nurodymas, kada kelius 
barstyti, kada valyti. Viskam 
yra sudarytos sutartys. Par-
duodamas prekę, pardavėjas 
turi jos dokumentus.“

Ar naudoja būtent baltaru-
sišką druską, kiek ji kainuoja 
savivaldybės biudžetui, ko-
kiais kiekiais yra perkama, 
nei savivaldybės adminis-
tracijos vadovas, nei UAB 
„Rokiškio komunalininkas“ 
direktorius nekonkretizavo, 
tik akcentavo, kad dėl bet 
kokio pirkinio vykdomi vie-
šieji pirkimai. Tokiu atveju ir 
prekė, ir prekės pardavėjas 
turi atitikti tam tikrus reika-
lavimus.

Baltarusišką druską 
keičia vokiška ir 
marokietiška
Dalį kelių Rokiškio 

mieste bei rajone prižiūri 
AB „Kelių priežiūra“. Ši 
bendrovė ir remontuoja, ir 
barsto valstybinės reikšmės 
kelius. AB „Kelių priežiū-
ra“ Komunikacijos skyriaus 
vadovė Giedrė Čekavičienė 
informavo, kad bendrovė 
yra perkančioji organizaci-
ja, todėl privalo vadovautis 
Viešojo pirkimo įstatymu 
- konkursą laimi mažiau-
sią kainą pateikusi įmonė, 
atitinkanti kvalifikacinius 
reikalavimus. „Mums svar-
biausia – užtikrinti savo įsi-
pareigojimus, t. y., kad ke-

liai būtų prižiūrėti,“ – gynė 
atstovaujamą įmonę Komu-
nikacijos skyriaus vadovė. 
Šiuo metu dėl druskos tie-
kimo sudaryta sutartis su 
UAB „LIT salt trade“.

 Pasirodo, kad iš tiesų 
iki šiol pirktą baltarusiš-
ką druską pakeičia iš kitur 
atvežta. Apie tai pasisakė 
G. Čekavičienė: „Įmonė 
beveik visą laiką naudo-
jo baltarusišką druską, nes 
viešojo pirkimo konkursus 
laimėdavo baltarusiškos 
druskos tiekėjas. Prieš žie-
mos sezoną sandėliuose 
taip pat buvo atvežta druska 
iš Baltarusijos pagal anks-
čiau sudarytas sutartis, ta-
čiau šiuo metu turime kitas 

sutartis, pagal kurias tiekė-
jas veža vokišką ir marokie-
tišką druską.

Didėja ir išpilamos ant 
kelių druskos kiekis: „Kie-
kvienais metais sunaudo-
jamas druskos kiekis svy-
ruoja, pavyzdžiui, keletą 
sezonų užteko 50 000 t, o 
pernai metų žiemos sezo-
no metu buvo sunaudota 
123 836 t druskos. Druska 
į sandėlius tam tikrais kie-
kiais vežama beveik visus 
metus, kad būtų užtikrintas 
jos reikiamas kiekis – žie-
mą startuojame su druska 
užpildytais sandėliais.“

Patvirtinta ir tai, kad 
druska dabar kainuoja bran-
giau. Kaip sako G. Čekavi-

čienė, AB „Kelių priežiūra“ 
šiemet druską įsigijo 20 
proc. brangiau nei pernai.

Didžiųjų miestų kelinin-
kų vadovai pasisako apie 
tai, kad numatė, jog tieki-
mas iš Baltarusijos gali būti 
nestabilus. Be to, yra ribo-
jimai dėl finansinių atsis-
kaitymų, sankcijos dėl lo-
gistikos, pervežimų. Norint 
gauti prekę iš Baltarusijos, 
tenka gerokai pasukti galvą.

Galimos alternatyvos
Galbūt kelininkams ver-

ta pamąstyti ir apie kitas al-
ternatyvas, ką galima būtų 
pilti ant kelių apart drus-
kos. Vienu metu vyko gana 
smarkios diskusijos apie 
tai, kad druska yra kenks-
minga aplinkai – ten, kur ji 
išpilama, nunyksta augalai, 
automobiliams paspartėja 
korozija, gadinami pėsčiųjų 
batai... Netgi kalbėta apie 
žalą pastatams. Tvirčiau 
ekonomiškai besilaikančios 
šalys ėmė naudoti branges-
nes priemones kelių barsty-
mui, tačiau jos apie 10 kartų 
brangesnės. Vietoje druskos 
siūlomi mažiaus kenksmin-
gi aplinkai acetatai, for-
miatai, magnio chloridas, 
kalcio chloridas. Kol kas iš 
biudžeto finansuojamoms 
įmonėms šios medžiagos 
nėra įperkamos, tačiau gali 
būti, kad brangstant papras-
tai druskai, jos kaina priar-
tės prie alternatyvių prie-
monių kainos.

Rita GRIGALIENĖ

Dėl orų kaitos atsiradę duobės keliuose bus tvarkomos, tačiau, ar to pakaks ilgam?
Rokiškėnai pastebėjo, 

kad, žiemai dar nepasibai-
gus, šiemet mieste išskirti-
nai daug naujų, itin gilių 
duobių. Ypatingai duobė-
tos Panevėžio ir Respu-
blikos gatvės, kurios yra 
vienos svarbiausių mieste. 
Kas galėjo nutikti, kad per 
gana trumpą laiką gatvės 
tapo duobėtos ir ar žada-
ma pasirūpinti tinkamo-
mis vairuotojams sąlygo-
mis, paklausėme Rokiškio 
miesto seniūnijos seniūno 
Arūno Krasausko bei akci-
nės bendrovės „Kelių prie-
žiūra“, kuri rūpinasi vals-
tybinės reikšmės keliais, 
Komunikacijos skyriaus.

Duobės bus užtaisomos 
šaltu asfaltu
Rokiškio miesto seniūnas 

A. Krasauskas pažymėjo, 
kad Panevėžio ir Respubli-
kos gatvėmis rūpinasi AB 
„Kelių priežiūra“. Kai ku-
rias kitas gatves remontuoja 
seniūnija. A. Krasauskui yra 

žinoma apie tai, kad duobių 
keliuose itin padaugėjo. Tai 
esą lėmė temperatūrų kai-
ta, kai oras keičiasi iš šilto 
į šaltą. Taip pat kelio dangą 
veikia drėgmė. Deja, žiemą 
negali vykti „rimtesni“ kelių 
tvarkymo darbai. Duobes, 
kurios yra pavojingiausios, 

greitu laiku žadama užtaisyti 
šaltu asfaltu. Priklausomai 
nuo oro sąlygų, toks kelio 
remontas tarnauja apie kele-
tą dienų, bet užpilant žvyru 
– dar trumpiau. Seniūnas dar 
pastebėjo, kad šiemet žemė 
labai juda ir dėl to, važiuo-
jant į Kavoliškį, yra labai su-

kritęs asfaltas. Kitose rajono 
vietose tokių problemų taip 
pat yra.

Asfalto skilinėjimą lėmė 
orų kaita
AB „Kelių priežiūra“ Ko-

munikacijos skyriaus vadovė 
Giedrė Čekavičienė infor-

mavo, kad duobės Respubli-
kos ir Panevėžio gatvėse bus 
užtaisomos artimiausiomis 
dienomis, jei tik oro sąlygos 
bus palankios. Taip pat pa-
aiškinta, kas vyksta su kelių 
asfalto danga:

„Dėl intensyvaus eismo 
asfaltas dėvisi, atsiranda 

maži įtrūkimai, į juos pa-
tenka vanduo, šaldamas jis 
plečiasi ir ardo asfaltbetonio 
dangą, formuodamas išdau-
žas. Dabar prasidėjęs dalinis 
polaidis, kurio metu danga 
intensyviai skilinėja. Vairuo-
tojų prašoma atidumo.“

Tvarkyti miesto gatves ar-
timiausiomis dienomis paža-
dėjo ir AB „Kelių priežiūra“ 
Rokiškio kelių tarnybos va-
dovas Laimis Magyla. Jis pa-
tikino, kad kelininkai tikrai 
netinginiauja, tačiau esamas 
finansavimas darbus kažkiek 
riboja, todėl duobės keliuose 
greičiausiai bus tvarkomos 
šaltais mišiniais.

Be abejo, imtis darbų bū-
tina, kad Rokiškio miesto 
gyventojai bei svečiai, va-
žinėdami gatvėmis, nesuga-
dintų automobilių, nesukeltų 
eismo įvykių bei neprisikąs-
tų liežuvių, kol šokinės per 
duobes.

O štai čia mūsų miesto 
duobių „gėdos lenta“:

Rita GRIGALIENĖ
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Žodis valstybės tarnautojams ir politikams apginti
Kažkada, kai dirbau 

teisme, vienas žmogus, pra-
eidamas koridoriumi mes-
telėjo: „Tu dirbi geriausiai, 
bet tau ne valstybės tar-
nyboje dirbti...“ Žinoma, 
pasipiktinau. Atrodo, dū-
šią atiduodavau ir še kad 
nori... Pradirbau 16 metų 
ir išėjau. Supratau, kuo 
netikau biurokratijos apa-
ratui – greičiausiai negebė-
jimu lenktis stipresniam ir 
ėsti silpnesnį. Dabar galė-
čiau dėtis „sistemos“ auka, 
bet... Šįkart norisi apginti 
nuolat puolamus valstybės 
tarnautojus ir politikus. 
Ne, nesakau, kad jie šventi, 
tačiau jie taip pat žmonės.

Tiesa apie „nupirktus“ 
konkursus
Dažnai girdėdavau ir te-

begirdžiu kalbas apie „su-
organizuotus“ konkursus, 
„nupirktas“ pareigas ir pan. 
Iš tiesų – anksčiau, maždaug 
prieš 20 metų, buvo gana pa-
prasta „pastatyti“ reikiamą 
žmogų į reikiamas pareigas. 
Iš pradžių užtekdavo ateiti 
„pasikalbėti“ su vadovu pa-
čiam arba kam nors iš arti-
mų. Įdarbinti pagal darbo 
sutartis nebuvo sudėtinga. 
Vėliau atsirado reikalavimas 
būtinai skelbti konkursus. 
Kai konkursai vykdavo pa-
čiose į pareigas priimančio-
se įstaigose, vadovui tiesiog 
užtekdavo komisijai pasa-
kyti, kuriam pretendentui 
surašyti aukštesnius balus. 
Arba paprasčiausiai pateikti 
atsakymus į komisijos su-
galvotus klausimus iš anks-
to. Sugalvoti pareigybių 
aprašymus, pritaikytus prie 
konkretaus pretendento, – 
taip pat nieko naujo. Tokia 
sistema ėmė striginėti, kai 

atsirado raštu pateikiami 
klausimai apie visus pagrin-
dinius įstatymus. Jie būdavo 
pateikiami centralizuotai, 
tam tikrą dieną ir valandą. 
Iš anksto sužinoti, kokie bus 
klausimai, galimybės beveik 
nebuvo, tačiau buvo įma-
noma pažiūrėti ankstesnius 
klausimų variantus ir šiek 
tiek pasimokyti. Išmokti vi-
sus įstatymus ir žinoti jų plo-
nybes, nežinant, kas klausi-
nėjančius gali dominti, yra 
gana sudėtinga...

Logikos uždaviniai – ir 
ne matematikams
Po to atsirado kiti pasun-

kinimai – privalomas inte-
lekto testui prilygstantis eg-
zaminas, kuriam registruotis 
turėdavai iš anksto. Daž-
niausiai grupės besitestuo-
jančių susirinkdavo Vilniuje. 
Buvo metas, kai ir Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose, bet 
vėliau galbūt būdavo per 
mažai pretendentų. Sėdė-
davai specialiai testavimui 
paruoštoje vietoje, prie kom-
piuterio, o jis automatiškai 
pagal programą pateikinė-
davo kiekvienam skirtingus 
klausimus ir čia pat pateik-
davo įvertinimą. Būdavo 

pateikiamos skaičių, geome-
trinių figūrų sekos, grafikai, 
lentelės, loginiai uždavi-
niai... Ir nesvarbu, kad visai 
ne matematikos mokytoju 
ruošiesi dirbti. Neatsakei 
reikiamo kiekio klausimų 
– marš lauk iš pirmo turo. 
Antroje šio, vadinkime, in-
telekto testo dalyje būdavo 
pateikiami kitokio pobūdžio 
klausimai – modeliuojamos 
galimos situacijos darbe, 
tikrinamas gebėjimas pritai-
kyti įstatymus. Mano atve-
ju iš dalyvavusių tokiame 
teste pusę reikiamų teisingų 
atsakymų sugebėjo pateikti 
maždaug pusė aukštąjį išsi-
lavinimą turinčių žmonių. 
Šis egzaminas, turintis galią 
trejus metus, taip pat dar nie-
ko negarantavo. Dar reikėjo 
sudalyvauti darbo pokalbyje 
pačioje įstaigoje. Va, čia jau 
galėjo kažkas pramest, jeigu 
nepatikai.

Norinčių dalyvauti 
konkursuose - trūkumas
Su tokia sistema kai ku-

rioms įstaigoms tiesiog pra-
dėjo trūkti pretendentų. Va-
dovų, įstaigose atsiradusių 
sovietmečiu, pageidaujamų 
žmonių gebėjimai neatitik-

davo to „intelekto testo“ 
reikalavimų. Du kartus ne-
išlaikius loginių uždavinių 
testo, pusei metų būdavo 
neleidžiama vėl jį laikyti. 
Dar pasitaikydavo absurdų, 
kad ir gabūs bei išsilavinę 
žmonės pritrūkdavo vieno ar 
dviejų balų ir iš galimybės 
dar kartą laikyti testą išlėk-
davo kaip kulkos... O atly-
ginimai valstybės tarnyboje 
– ne kažką... Pavyzdžiui, po-
sėdžių sekretorės teisme at-
lyginimas, jeigu be priedų už 
stažą bei kvalifikaciją, buvo 
tik vos didesnis nei ten pat 
dirbančios valytojos. Būda-
vo, kad į paskelbtą konkursą 
niekas neatvykdavo arba at-
vykę nesurinkdavo reikiamo 
kiekio balų.

Gauti pinigų „pro šalį“ 
galimybės nėra didelės
Sakytumėte, kad galbūt 

užsidirbdavo kažkokiu būdu 
papildomai? Kai kuriose įs-
taigose bei pareigose, kurios 
reikalauja mažiau atsako-
mybės – įmanoma. Tačiau 
kyšiai teisme – mitas arba 
gerokai „išgražinta“ realy-
bė. Bet kokiu atveju jie būtų 
didelė rizika. Saldainių dėžė 
ar šokoladas, pripažįstu, kad 
realu, tačiau visada netikėtai 
ir gana retai. Dirbti kitose 
pareigose po darbo valandų 
mano atveju buvo beveik 
neįmanoma, nes dažnu atve-
ju tekdavo protokolus neštis 
rašyti namo. Na, sakykime, 
čia jau mano negebėjimas 
dirbti greit ir produktyviai...

Nemąstantis nepaklius
Šiuo metu logikos pa-

tikrinimo testo Valstybės 
tarnybos departamente atsi-
sakyta, tačiau išlikusi krūva 
kitokių reikalavimų, kuriuos 

atitikti yra sudėtinga. Ypač 
dideli reikalavimai - vado-
vams. Vien jau pateikti do-
kumentus dalyvauti konkur-
se reikalauja elementaraus 
kompiuterinio raštingumo.

Ką aš tuo norėjau pasaky-
ti? Ogi tai, kad eilinis gatvės 
praeivis į valstybės tarnybą 
bei vadovus vargiai paklius. 
Reikia išsilavinimo, žinių, 
sugebėjimo mąstyti, greitai 
reaguoti (pvz., logikos testą 
reikėjo atlikti per nustaty-
tą laiką). Ir dar noro nuolat 
pateikinėti duomenis apie 
savo šeimą, ko reikalauja 
privačiųjų ir viešųjų intere-
sų deklaravimas, dirbti už 
stabilią, bet sąlyginai nedi-
delę algą, atsidurti oponentų 
kritikos taikiklyje, žinoti, 
kad bet kas, kas tik turės 
asmeninių sąskaitų, gali pa-
kenkti karjeroje... Visa tai 
tenka dažnam iš valstybės 
tarnautojų ir vadovų srėbti.

Ar būti politiku 
finansiškai apsimoka?
O politikai? Kartais gal-

voju, kad į politiką eina arba 
kitur nepritapę, arba ištroš-
kę dėmesio, arba galimai 
turintys finansinių interesų. 
Tarybos nariai už atstova-
vimą savo rinkėjams dau-
gumoje savivaldybių gauna 
gana mažus atlyginimus. 
Pavyzdžiui, Pakruojo rajo-
no savivaldybėje anksčiau 
tai buvo 100 litų, Radviliš-
kio savivaldybėje – 30 eurų 
per mėnesį. Na, plius lėšos 
kanceliarinėms išlaidoms.

Gal labiau pasisektų, jei-
gu piliečiai išrinks į Seimą, 
tačiau, pripažinkime, ten 
patekti nėra lengva. Dažnu 
atveju, tai - nemažos inves-
ticijos į savo veiklos rekla-
mą.

Koks protingas motyvas 
būtų eiti į politiką? Manau, 
geriausias rinkėjų pasirin-
kimas – žmonės, kurie nori 
save kompensuoti, reali-
zuoti. Tie, kurie patekdami 
„prie lovio“ pageidauja pro-
teguoti savo ir šeimos val-
domas įmones, - pavojingi. 
Senu sovietiniu papratimu 
tokie prisuks „maklių“, iš-
taškys valdiškus pinigus, 
suklaidins žmones, kurdami 
pasakas apie neegzistuojan-
čius dalykus. Machinatoriai 
ir manipuliatoriai – tokie 
vis dar dažnai bando save 
„prakišti“ visuomenei. Tai 
tokie, kurie jau turi pinigų, 
bet jiems reikia dar ir dar.

Užtarimo žodžiai 
jauniesiems politikams
Vis dažniau į politiką 

ateina jauni žmonės, bet 
dažnas sovietinio raugo per-
sunktas žmogus juos kriti-
kuoja ir šaiposi. Neva žiopli 
ir nieko neišmano. Jaunimė-
lis, be abejo, blūsta savaip, 
bet tai nėra tie nuo senų lai-
kų įprasti biurokratai. Kri-
tikuočiau šiuolaikinio jau-
nimo nemokėjimą rezultatų 
siekti atkakliu darbu, nesu-
gebėjimą išklausyti kitos 
visuomenės dalies – senjo-
rų ir žmonių iš provincijos, 
šiokią tokią aroganciją, ta-
čiau jie palenkia tikrumu ir 
nuoširdumu, ko seniesiems 
politikams trūksta.

Gerai suprantu, kad būti 
valdžios atstovu ar dirbti 
biudžetinėje įstaigoje yra 
sudėtinga, tačiau žinau ir 
tai, kad žiniasklaidos par-
eiga – kritikuoti valdžios 
sprendimus, tad... Bandau 
pažvelgti iš abiejų pusių. Ir 
kartais tiesa yra sunki.   

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio krašto muziejuje vieni pirmųjų šventinę nuotaiką paskleidė jaunieji piliečiai
Mažieji rokiškėnai va-

sario 8 d. šurmuliavo Ro-
kiškio krašto muziejuje. 
Rūpestingos auklėtojos 
atlydėjo darželio-mo-
kyklos „Ąžuoliukas“ ir 
lopšelio-darželio „Nykš-
tukas“ auklėtinius. Nuo-
taika mažųjų piliečių 
šventinė, darbai – rimti.

 
Painiais labirintais 

vaikščiojo po Gedimino 
pilį ir Gediminaičių stul-
pus, puikiai atsakinėjo į 
organizatorių paruoštus 
klausimus, dvaro alėjos 
medžius papuošė trispal-
vėmis juostomis ir, svar-
biausia, „Ąžuoliuko“ tre-
čiokai su mokytoja Dalia 
Skeiriene „metė iššūkį“ 
suaugusiems. Ant juostų 
paliko rimtas užduotis ir 
klausimus, kuriuos galima 

spręsti iki pat Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 
dienos - kovo 11-osios.

 Po veiklų visi mėgavosi 
garuojančia arbata, saldu-
mynais. Džiaugėsi, kad bi-

čiulystė tęsiasi. Viliamės, 
kad auga pilietiški, savo 
kraštą mylintys ir jo praei-
timi besidomintys žmonės.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.
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Nuspręsta: 100 vietų pirtis, šventė su vantomis ir Joninės vyks kartu
2019 metais Rokiškis 

įvardintas kaip Kultūros 
sostinė ir birželio 15 d. su-
rengta Pirties diena. Šventė 
pavyko. Šiais metais gau-
tas pasiūlymas vėl surengti 
Pirties dienos paminėjimą 
Rokiškyje, tačiau už tai už-
siprašyta 9,5 tūkst. eurų. 
Bendruomenės „Velykal-
nis“ vadovas Stasys Mekšė-
nas sako, kad patys rokiš-
kėnai yra pajėgūs padaryti 
ne prastesnę šventę be dide-
lių išlaidų. Tam, kad tokia 
šventė įvyktų, vasario 7 d. 
surengtas pasitarimas Ro-
kiškio rajono savivaldybėje. 
Anot S. Mekšėno, buvo pa-
kviesti „atviresni visuome-
nei žmonės“, kurie vienaip 
ar kitaip prisidėtų prie pir-
ties mėgėjų šventės. Pradžia 
padaryta ir laiko skaitiklis 
dėl pasirengimo vienam di-
desnių šių metų įvykių Ro-
kiškyje jau tiksi. „Velykal-
nio“ bendruomenės parke 
bus pastatyta 100 vietų pir-
tis ir sprendžiama, kuo dar 
sudominti rokiškėnus.

Žmonės, kurie 
suneš idėjas
Šventę ėmėsi organizuoti 

aktyvus visuomenininkas S. 
Mekšėnas, kuris pirmiausia 
pagalvojo, ko norėtų rokiš-
kėnai, kad būtų gera gyventi 
Rokiškio mieste. Jo vadovau-
jama bendruomenė pasitarė 
ir kreipėsi į merą R. Gode-
liauską, kad padėtų surengti 
ne prastesnę šventę, nei buvo 

2019 metais. „Velykalnio“ 
vadovas vieną po kito vardijo 
žmones, kurie arba dėl savo 
pareigų, arba savanoriškai 
– geranoriškai prisidės prie 
veiksmo, rengiant išskirtinį 
susibėgimą. Planuojama, kad 
prie organizavimo prisidės 
22 žmonės. Iš jų į pasitarimą 
atvyko ne visi. Su gera nuo-
taika bei idėjomis tartis dėl 
Pirčių šventės atvyko:

Romas Kundelis – Obelių 
bendruomenės atstovas ir ak-
tyvus visuomenininkas, 2019 
metais pirmasis padėjęs orga-
nizuoti Pirties dieną;

Algimantas Einorius – 
Vienas aktyviausių „Velykal-
nio“ bendruomenės narių, S. 
Mekšėno pavadintas mohi-
kanu;

Simonas Tuska kartu su 
„Rokiškio Sirenos“ koman-
da – kaip visada, viešina, fil-
muoja ir fotografuoja;

Enrika Pavilonienė – Aso-
ciacijos „Rokiškio mamų 

klubas“ vadovė, galinti pasiū-
lyti idėjų šeimoms su vaikais;

Janina Komkienė – Rokiš-
kio rajono savivaldybės Ko-
munikacijos ir kultūros sky-
riaus vyriausioji specialistė;

Jevgenij Kudrin – pirtinin-
kas, kuris turi pažįstamų pir-
čių mėgėjų Suomijoje ir gali 
juos pakviesti į svečius;

Agnė Šapokaitė – Visuo-
menės sveikatos biuro dar-
buotoja, sveikos gyvensenos 
propaguotoja;

Egidijus Žaliauskas – Ro-
kiškio miesto seniūnijos se-
niūno pavaduotojas, propa-
guojantis ekologiją;

Vladas Janulis - UAB 
„Rokiškio komunalininkas“ 
direktorius, prisidėsiantis 
prie aplinkos tvarkymo orga-
nizavimo;

Diana Guzienė – Rokiškio 
rajono savivaldybės Švietimo 
ir sporto skyriaus vyriausioji 
specialistė sportui

Gediminas Kriovė – Ro-

kiškio rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinato-
rius bei eilė pirtininkų - Ni-
dijus Aukštikalnis, profesi-
onalus pirčių žinovas, Vita 
Mačiulienė, Aloyzas Griškė-
nas, Nida Kvaselienė, „Vely-
kalnio“ bendruomenės narys, 
visuomenininkas Stanislovas 
Dambrauskas, Dainora Mi-
neikienė.

Susirinkusiųjų diskusi-
jose, pateikdami vertingų 
minčių, dalyvavo ir meras 
Ramūnas Godeliauskas bei jo 
patarėjas Vytautas Saulis.

Smagu, kad niekas, turė-
damas jėgų ir galimybių, ne-
atsisakė atvykti tartis. Neat-
vyko tik tie, kurie serga arba 
izoliuojasi.

Data – atšvęsime su 
Joninėmis
Datą rinktasi ilgai. Dau-

giausia pasiūlymų sulauk-
ta susitikti birželio 24 d. iš 
ryto, kadangi dieną prieš tai 

daugelis bus darbo vietose. 
Po to siūlyta šventę susieti 
su Žoline, tada – nesieti su 
jokia švente ir atšvęsti eilinį 
savaitgalį. Vis tik apsistota 
ties birželio 23 diena, kada 
vyksta tikrasis žolynų ir van-
dens virsmas. Kaip sakė vie-
na iš pasitarimo dalyvių, Ro-
kiškyje nelabai būta Joninių 
veido, o šįsyk atsirado gali-
mybė padaryti rimtą renginį, 
o ne eilinį pagėrimą. Šventės 
laikas dar bus tikslinamas.

Didžiulė pirtis ir Joninių 
fakelai
Jau yra aišku, kad pir-

tims skirta šventė kartu su 
Joninėmis vyks „Velykal-
nio“ bendruomenės par-
ke. Yra ruošiamasi statyti 
100 vietų pirtį, kurioje bus 
vyrų, moterų ir vaikų er-
dvės. Kuo be šios didžiulės 
pirties galėtų susirinkusieji 
užsiimti, dar tariamasi. Šį 
kartą tik pasidalinta min-
timis. Pasak savivaldybės 
vyr. specialistės J. Kom-
kienės, šventė turėtų būti 
arčiau gamtos ir susieta su 
sveika gyvensena, sportu, 
turėtų dalyvauti kapelos ar 
vietiniai ansambliai. Būtina 
šventės dalis – pirtininkų 
mugė, pritrauksianti turis-
tų. „Velykalnio“ bendruo-
menė pažadėjo padaryti 
gražius aukurus, pasirū-
pinti valtimis bei vandens 
dviračiais. Siūlyta vakarą 
praleisti su fakelais. Bus 
bandoma pasikviesti į sve-

čius latvius ir suomius, kad 
šie pasidalintų savo pirties 
tradicijomis. Vis tik jiems 
paprasčiau bus apsispręsti 
atvykti, kai jau bus žinoma 
šventės programa. Svarsto-
ma dėl galimybės surengti 
paskaitą apie pirčių isto-
riją – kaimiškos, grafų ar 
kitų tautų pirties papročius. 
Bus pasirūpinta ir tais, ku-
rie nėra pirties mylėtojai 
– vyks tradiciniai lietuvių 
sporto žaidimai, veiklos 
vaikams. Reikia tikėtis, 
pakrantėje „Velykalnyje“ 
svečius pasitiks baltomis 
staltiesėmis dengti stalai, 
ąžuoliniai suolai. Iki galo 
neaptarti dalykai – vano-
jimo ar kitokios su pirtimi 
susiję varžybos, maistas, 
savanoriai, parkingas...

Laukiama idėjų
Dar ne visos idėjos išsa-

kytos ir aptartos, tačiau tuo 
klausimu dar bus ne kartą 
susitinkama. Kitas pasita-
rimas dėl šventės organiza-
vimo numatomas 2022 m. 
kovo 7 d., 14.00 val. Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
Mažojoje salėje. Norintys 
prisidėti prie šventės, daly-
vauti mugėje, atsivežti savo 
kubilus ar pirtis kviečiami 
kreiptis į Stasį Mekšėną, te-
lefonu 8 603 05137 arba el. 
paštu stmeksenas@gmail.
com

Rita GRIGALIENĖ

Ar gausime nemokamai vandens Rokiškio kavinėse?
Vyriausybė 2022 vasario 

2 d. nusprendė nepritarti 
Seimo nario Luko Savicko 
siūlymui viešojo maitinimo 
įstaigas įpareigoti klientams 
nemokamai duoti geriamojo 
vandens, jei jie to pageidau-
ja. Parlamentaras, Demokra-
tų frakcijos „Vardan Lietu-
vos" atstovas, Ekonomikos, 
Europos reikalų ir Ateities 
komitetų narys Lukas Sa-
vickas siūlymą grindė 2020 
metų gruodį priimta Euro-
pos Parlamento ir Tarybos 
direktyva, pagal kurią turi 
būti gerinama prieiga prie 
geriamojo vandens. Joje 
taip pat rekomenduojama 
skatinti nemokamai arba už 
nedidelį mokestį siūlyti ge-
riamąjį vandenį restoranų ir 
kavinių klientams.

Aplinkos ministerija 
nepritarė siūlymui
Aplinkos ministras Si-

monas Gentvilas teikime 
Vyriausybei pažymėjo, kad 
toks nutarimas lemtų finan-
sinę ir administracinę naštą 
viešojo maitinimo įstai-
goms, manytina, kad minėtų 

įstaigų santykiai būtų suvar-
žyti daugiau, nei reikia tei-
sinio reguliavimo tikslams 
pasiekti, būtų nesilaikoma 
proporcingumo ir efektyvu-
mo principų. Be to, minis-
terija teigia, kad kavinės ar 
restoranai geriamąjį vandenį 
įsigyja iš tiekėjų ir už jį su-
moka, todėl vanduo tampa 
įstaigos nuosavybe, kurią ji 
gali savo nuožiūra valdyti 
ir naudoti. Seimo nario siū-
lomi pakeitimai tokią gali-
mybę suvaržytų. Aplinkos 
ministerija mano, kad gerinti 
prieigą prie geriamojo van-
dens ir vandentiekio van-
dens, skatinti jo naudojimą 
galima ir kitokiais būdais. 
Siūlomiems pakeitimams 

nepritarta, kadangi būti-
nas kompleksinis požiūris. 
Aplinkos ministerija ir Svei-
katos apsaugos ministerija 
rengia Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų bei Ge-
riamojo vandens įstatymų 
pakeitimus. 

Kad ir paprastas 
vanduo, jis kainuoja
Ką mano apie Seimo na-

rio Luko Savicko siūlymą 
kavinėse geriamą vandenį 
lankytojams patiekti nemo-
kamai, paklausėme ir Ro-
kiškio kavinių savininkų. 
Daugelis parlamentaro idėja 
nebuvo sužavėti, pvz., „Grill 
banko“, „Pupelės“ ir „Pipiri-
ni Pizza“ vadovai sako, kad 

tokie reikalavimai – galbūt 
tik pradžia naujų reikalavi-
mų...

Kavinės „Grill bankas“ 
atstovas Žygimantas Ka-
tinas: „Manau, turėtų būti 
nustatyta kažkokia minima-
li kaina, kadangi kainuoja 
indai, aptarnavimas ir pats 
vanduo, kad ir iš krano.“

Šeimos restorano „Pupe-
lė“ savininkė Laura Viduo-
lytė - Pupelienė: „Mes nesu-
reikšminame tokio klausimo 
ir mums nesudėtinga vande-
niu pagirdyti kiekvieną, ku-
ris prašo. Tiesa, kai klientai 
užsisako stalo vandens, tai 
įpilame ne tiesiog vandenį 
iš krano, bet įmetame ir ci-
trinos, mėtos ir už tai prašo-
me keleto centų. Už paprastą 
vandenį iš krano nieko ne-
prašome. Aptarnavimas, mė-
tos ir citrinos juk kainuoja.“

Picerijos „Pipirini Piz-
za“ atstovas Audrius Da-
gys: „Ką aš manau? Kvailas 
pasiūlymas. Man paprasto 
vandens negaila - jeigu pa-
prašo, duodame. Jeigu nori 
„pagerinto“ vandens – su ci-
trina, uogomis, mes jį parda-

vinėjame, todėl, kad vanduo 
pėsčias nevaikšto, pats iki 
kliento nenueina, stiklinės 
pačios neišsiplauna, neišsi-
valo, kainuoja priedai. Van-
deniui, kuris nešamas į salę, 
turime pastatę specialius 
filtrus. Šis vanduo pilamas 
iš atskiro kranelio. Filtrų 
pakeitimas metams kainuo-
ja 100 eurų. Kaip sakoma, 
šuo ir kariamas pripranta - 
jeigu lieps duoti tą vandenį 
nemokamai, tai ir duosim, 
kaip kad liepė užsidaryti ir 
užsidarėm.“ Toliau picerijos 
savininkas juokavo: „Iš pra-
džių duokim vandens nemo-
kamai, po to - duonos, po to 
gal kažką iš „Maximos“ leis-
kim pasiimti nemokamai...“

Dalis kavinių jau dabar 
vandens duoda 
nemokamai
Kai kurios kavinės ge-

riamą vandens klientams 
nemokamai jau tiekia ir 
joms Seimo nario pasiūly-
mas – nieko naujo. Tai – 
kavinės „Pagunda“ ir „Se-
nas grafas“.

Viešbučio ir kavinės 

„Pagunda“ savininkas Pra-
nas Blažys: „Mes tą jau 
darome - jeigu prašo žmo-
gus vandens, duodame. Į 
pasiūlymą žiūriu teigiamai. 
Turtų iš vandens juk nesu-
sikrausime.“

Kavinės „Senas grafas" 
savininkas Algimantas Ša-
blinskas: „Mes jau 5 metus 
tiekiame klientams van-
denį, tad šis pasiūlymas 
mums - nieko naujo. Kas 
kiek nori, tas tiek pilasi sta-
lo vandens. Kas nori gryno 
vandens iš krano, tai ir to 
įpilame.“

Kavinių savininkas iš 
kito rajono juokavo: „Netu-
ri kas veikti“. Atseit, Seimo 
narys galėtų spręsti rimtes-
nes problemas negu nemo-
kamas vanduo iš krano.

Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos nuosta-
tos į mūsų nacionalinę teisę 
turi būti perkeltos iki 2023 
metų sausio 12 dienos, tad 
pasiūlymų, susijusių su ge-
riamu vandeniu ir jo priei-
namumu gyventojams, dar 
išgirsime...

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Vasario 23 d. (trečiadienį) 10 val. šaukiamas Rokiš-
kio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis 
vyks nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvaujant savi-
valdybės tarybos nariams, naudojant telekomuni-
kacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu 
ryšiu „Zoom“ platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų pro-

jektai skelbiami interneto svetainėje adresu: http://old.rokiskis.
lt/lt/e-demokratija/posedziai.html

Užs. 1637

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

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

Užs. 1621

Būkite budrūs,
Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnai gavo keletą 
rajono gyventojų pranešimų apie tai, kad telefonu paskambi-
nęs rusakalbis vyriškis, prisistato banko apsaugos darbuotoju ir 
klausinėja asmenų dėl jų daromų banko pavedimų, prašo banko 
kortelės duomenų. Dėl tokio pobūdžio skambučių rajono gyven-
tojai kol kas nenukentėjo. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 
straipsnio 4 dalimi,  Rokiškio krašto garbės piliečio vardo suteikimo 
ir apdovanojimo Rokiškio rajono savivaldybės mero padėkos raštais 
nuostatų, patvirtintų Rokiškio rajono tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. 
sprendimu Nr. TS-178, 3 dalies 14 punktu ir Rokiškio rajono savival-
dybės apdovanojimų komisijos 2022 m. vasario 1 d. protokolu Nr. 2, 
a p d o v a n o j u savivaldybės mero padėkomis: 

 Nidijų Aukštikalnį, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
Jūžintų seniūnijos seniūno pavaduotoją, už Aukštaitijos regiono pir-

ties tradicijų propagavimą ir prasmingą visuomeninę veiklą;
 Vincą Kazimierą Bagužį, pensininką, už iniciatyvas garsinant gimtąjį kraštą;
 Joną Bitiną, kultūros istorijos sergėtoją, už reikšmingų kultūros vertybių ir 1893-ųjų 

metų pirmojo lietuviško slapto vaidinimo rekvizito išsaugojimą Panemunėlio krašte;
 Sigitą Daščiorą, Rokiškio kultūros centro dailininką-scenografą, už kūrybingą ir atsa-

kingą meninę veiklą Rokiškio kultūros centre, fotografijos žanro puoselėjimą reprezentuo-
jant Rokiškį ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų;

 Stasę Idienę, Kriaunų bendruomenės tarybos narę, Maltos ordino pagalbos tarnybos 
Kriaunų vaikų dienos centro ,, Pas maltiečius“ užimtumo specialistę, už ilgametį nuoširdų 
darbą, novatoriškas idėjas, reikšmingas iniciatyvas, svarų indėlį įgyvendinant bendruome-
nės projektus, nevyriausybinių organizacijų telkimą Kriaunų krašte;

 Aureliją Kavaliauskienę, viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės konsultacijų ir di-
agnostikos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją, už pareigingumą, profesionalumą, 
atsakingumą ir iniciatyvumą dalyvaujant  įstaigos veikloje, aktyvų dalyvavimą COVID-19 
infekcijos valdyme, nuoširdų ir rūpestingą bendravimą su pacientais, bendradarbiavimą 
su kolegomis;

 Gražiną ir Joną Kepenius, Laibgalių bendruomenės narius, už muzikinę veiklą, turti-
nant Laibgalių kaimo bendruomenės kultūrinį gyvenimą;

 Dalią Lašaitę, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Jūžintų seniūnijos socialinio 
darbo organizatorę, už pastangas ir atsakingą darbą, už atsidavimą ir kantrybę, už entuzi-
azmą ir pagarbą, už aukštus rezultatus ir efektyvumą;

 Dainių Luibį,  Didsodės kaimo bendruomenės pirmininką, Didsodės seniūnaitijos se-
niūnaitį, ūkininką, už aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvumą, žmonių telkimą bendruo-
meniniam darbui;

 Rasą Mažeikienę,  viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros 
centro bendrosios praktikos slaugytoją, už nuoširdų, profesionalų slaugytojos pareigų 
vykdymą, už inovacijas pacientų slaugos srityje;

 Danutę Marijoną Mažeikienę, kaimo rašytoją-poetę, už aktyvią visuomeninę veiklą, 
meilę savo kraštui, kraštotyrinį darbą;

 Daivą Malcienę, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytoją meto-
dininkę, už iniciatyvumą, kūrybiškumą, sėkmingą Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 
Erasmus+ KA1 projektų parengimą ir įgyvendinimą, nuoširdų ir atsakingą bendruome-
nės telkimą, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bei progimnazijos vardo 
garsinimą šalyje ir užsienyje;

 Aureliją Rakauskaitę, Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apvalus stalas“ savano-
rę, už aktyvų dalyvavimą jaunimo veikloje, jaunimui skirtų projektų inicijavimą bei įgyven-
dinimą, savanorystės idėjų sklaidą;

 Marijoną Rudnickienę, viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiū-
ros centro vidaus ligų gydytoją, už ilgametį, atsakingą darbą gydant rajono žmones, už 
pasišventimą ligoniui, nuoširdų pareigų vykdymą;

 Zitą Sabataitienę, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Juodupės seniūnijos 
seniūno pavaduotoją, už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir aktyvią bei nuoširdžią pagalbą 
Juodupės seniūnijos bendruomenėms;

 Ingridą  Spetylienę, viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės vidaus ligų skyriaus 
bendrosios praktikos slaugytojos padėjėją, už nepriekaištingą darbą, pareigingumą, akty-
vumą, profesionalų ir nuoširdų bendravimą su pacientais ir kolegomis;

 Loretą Skripkienę, viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros 
centro biomedicinos technologę, už atsakingą darbą Rokiškio mobiliajame punkte, už gilų 
pareigos suvokimą valdant COVID-19 pandemiją šalyje;

 Genovaitę Šajaukienę, pensininkę, už ilgametį ir nepailstamą darbą savojo krašto la-
bui, papročių, istorijos ir tradicijų puoselėjimą;

 Liną Kulikauskaitę-Šeškuvienę ir Valdą Šeškų, Laibgalių kaimo bendruomenės narius, 
už kūrybiškas iniciatyvas ir prasmingą visuomeninę veiklą;

 Eimantą Tūską, Rokiškio jaunimo organizacijos sąjungos ,,Apvalus stalas“ savanorį, už 
iniciatyvumą, aktyvią jaunimo veiklą, savanorystės ir jaunimo politikos įgyvendinimą Ro-
kiškio rajone;

 Danutę Vaičiulienę, Gediškių kaimo bendruomenės pirmininkę, už atsakomybę ir ne-
nuilstamą entuziazmą, pastangas kurti gerovę savo bendruomenėje, už gerą pavyzdį vi-
siems;

 Artūrą Vaičių, viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės Chirurgijos profilio skyriaus 
vedėją, už pareigingumą, profesionalų, pasiaukojamą darbą teikiant pacientams asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas, iniciatyvų dalyvavimą įstaigos veikloje, aktyvų dalyvavimą 
COVID-19 infekcijos valdyme, naujų technologijų diegimą ir įsisavinimą, aktyvią studentų, 
būsimų chirurgijos profilio gydytojų mentorystę, nuoširdų bendravimą su kolegomis bei 
indėlį į Rokiškio rajono ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimą;

 Janiną Večorskienę, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos logopedę, už sistemingą ir 
kryptingą pagalbą mokiniams, turintiems skirtingų ugdymosi poreikių, bendrystę su mo-
kinių tėvais, gerosios įtraukiojo ugdymo darbo patirties sklaidą mokykloje ir rajone;

 Liną Valotkienę, Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorę, už kūrybišką ir 
originalų Rokiškio krašto kaip turistinės traukos vietovės pristatymą ir garsinimą;

 Ireną Zabulienę, Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 
direktorę, už Europos Sąjungos ir respublikinių projektų rajone įgyvendinimą, prevencinės 
veiklos, skirtos darbui su paaugliais, vykdymą, gerosios patirties sklaidą rajone ir respubli-
koje;

 Kęstutį Zizą, Martiniškėnų kaimo gyventoją, pensininką, už kultūros vertybių puose-
lėjimą bei iniciatyvą atstatyti ir išsaugoti Martiniškėnų kapinių akmeninę tvorą ir vartus.

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų ko-
misijos Panevėžio apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui, 
skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose.
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21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Jaunasis Volteras 
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia

07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Įspūdingasis 
Žmogus-voras 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Ponas Magu 
09:30 Nuotykių ieškotojas Tedas
11:10 Svečiai palėpėje
12:55 Kai ateina ji
14:50 Terminalas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Kartos
21:35 Akvamenas
00:20 Nepageidaujamas kaimynas
02:25 Ko nori vyrai

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato I-asis etapas. Šilalė
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 

čempionato II-asis etapas. 
Kretingos raj.
10:00 Varom! 
10:30 Kova už būvį 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija
13:45 Pragaro virtuvė 
14:45 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:45 Sąskaitininkas

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08.00 „Vyrų šešėlyje. Birutė 
Mažeikaitė-Ramanauskienė“
08.30 Kaimo akademija
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05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Minčiukų palėpė
07:25 Auklė Makfi 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Primatai 
12:55 Ledo žemė
13:45 Stulbinami protai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Pabandom iš 
naujo!" 2022
22:40 Premjera. Vienišos 

širdys
00:30 Vienos agentės istorija 
01:25 Dainius Pulauskas: džiazo 
kelyje
02:25 Kelionių atvirukai 
02:30 Primatai 
02:40 Laukinis rojus 
03:25 Ledo žemė 
03:35 Septyni pasauliai, viena 
planeta
04:15 Stulbinami protai
04:30 Puaro

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Olimpinės žiemos žaidynės
12:40 Kenoloto 
12:42 Olimpinės žiemos žaidynės
13:00 Sosto įpėdinis
15:00 Neteisingai apkaltintas
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot
19:45 galvOK 
21:30 Iš meilės Pablui
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Iš meilės Pablui
23:45 Slėpynės
01:35 Nakvynės namai. 2-oji dalis
03:20 Kietasis būrys

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Įspūdingasis Žmogus-voras
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Ponas Magu 
09:20 Lino. Nuotykiai katino 
kailyje

11:05 Šnipų vaikučiai
12:50 Ponas Bynas 
13:25 Čarlis ir šokolado fabrikas
15:45 Gražuolė ir pabaisa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Shazam!
22:10 Ko nori vyrai
00:30 Nubusti Meksikoje
02:15 Covid-23

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Kova už būvį 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 

13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - 
Prienų „Labas Gas“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Sąskaitininkas
00:30 Šešėlių namai
02:35 Absoliutus blogis. 
Išnykimas

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Barbora 
Umiastauskaitė-Žagarietė“
08:30 Eko virusas
09:00 Misija: laukinė gamta
09:30 Misija: laukinė gamta
10:00 Vantos lapas
10:30 „Vilniaus Babilonas“
11:00 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Vladas Putvinskis - 

Pūtvis“
11:30 Grįžtantys
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Minčiukų palėpė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Laukinis rojus
13:00 Septyni 
pasauliai, viena planeta. 
Filmavimas gamtoje
13:55 Puaro

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis
21:55 Marija Terezė 2 
23:40 Kasparas Hauzeris. 
Kiekvienas už save ir Dievas prieš 
visus
01:25 Dainius Pulauskas: džiazo 
kelyje
02:25 Kelionių atvirukai 
02:40 Laukinis rojus
03:35 Septyni pasauliai, viena 
planeta
04:30 Puaro

06:00 Monstrų viešbutis 

06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Olimpinės žiemos žaidynės
12:40 Kenoloto 
12:42 Olimpinės žiemos žaidynės
13:00 Meilė keliauja laiku. 
Smaragdas
15:15 Princesė nuotaka
17:15 Lietuvis pas lietuvį 
17:20 Kenoloto 
17:22 Lietuvis pas lietuvį 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Planas tėčiui
21:50 Transporteris 2
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Transporteris 2
23:40 Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija
01:15 Geležinis žmogus 3
03:50 Iš meilės Pablui

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 

09.00 Misija: laukinė gamta
10.00 Krepšinio pasaulyje 
10.30 Partizanų keliais
11.00 Vyrų šešėlyje
11.30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
12.00 „Teisingumo agentai“ 
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16.00 Žinios
16.30 „24/7“
17.30 Alfa taškas
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje
19.00 „Reali mistika“
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos miestai
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 „Teisingumo agentai“ 
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“
02.50 „Reali mistika“
03.35 „24/7“
04.20 Misija: laukinė gamta
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas

22:30 Dviračio žinios
23:00 Jaunasis Volteras
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Monstrų viešbutis
07:00 Olimpinės žiemos žaidynės
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Valentinas vienas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Valentinas vienas
00:35 Valentinas už 2rų
02:55 Mokytoja

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 KK2 penktadienis
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
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Toks gyvenimas
00:50 Snaiperis
01:45 Akvamenas 
04:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:30 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - 
Alytaus „Dzūkija“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Elijaus knyga
23:20 Juodasis sąrašas
00:20 Kondoras
01:25 Narkotikų prekeiviai
02:30 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje 
07.00 Kaimo akademija
07.30 „Aiškiaregė” 
10.05 „Dvaro rūmai” 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena

14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 „Keitė: šiuolaikinės 
karalienės tapsmas“
17.35 „Advokato kelias. 
Valerijonas Šadreika”
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 „Haris ir Megan: 
šiuolaikinė meilės istorija“
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
01.30 „Netikėtas teisingumas“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Dvaro rūmai” 
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
2.

15

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 „Pabandom 
iš naujo!“ 2022. 
„Eurovizijos“ nacionalinė 
atranka. Finalas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

06:30 Monstrų viešbutis
07:00 Olimpinės žiemos žaidynės
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nepriklausomybės diena
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Nepriklausomybės diena
01:30 Elementaru
02:30 Mokytoja

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki...
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
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Didysis Getsbis
01:20 Toks gyvenimas
03:30 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
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Maksimali rizika
23:05 Elijaus knyga
01:25 Didžiojo sprogimo teorija

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grįžtantys
07.00 „Reali mistika“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
10.05 „Dvaro rūmai“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 Misija: laukinė gamta
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Netikėtas teisingumas“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė”
21.25 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
01.30 „Netikėtas teisingumas“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Dvaro rūmai“ 
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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PASLAUGOS

• Medinių grindų, parketo, 
laiptų pakopų, sleksčių 
šlifavimas, špakliavimas, 
lakavimas, poliravimas, 
restauravimas, 
atnaujinimas bei grindų 
klojimas.  
Tel. 8 643 99 966. Rokiškis
• Visi žemės kasimo darbai 
(kūdros, tvenkiniai).  
Tel. 8 621 02 037. Rokiškis

• Nenudėvėtą 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 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. 

BALDAI 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
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• 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

PERKA

• Ieškau išsinuomoti 1 
kambario butą. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 
kambario butą su baldais ir 
buitine technika Obeliuose. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2 
kambarių butą Obeluose. 
Tel. 8 608 03 415. Rokiškis
• Išnuomojame tvarkingą 
1 kambario butą 
Vilties g. 14. Laukia 
naujų gyventojų. 
Butas suremontuotas, 
jaukus, šviesus, šiltas, 
erdvus. Bendras plotas 
39,9 kv. m. Kambarys 
didelis, nišoje įrengtas 
miegamasis. Butas 
su baldais (virtuvės 
komplektas naujas). 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 614 
59 156. Rokiškis
• Išnuomojame 
komercines paskirties 
patalpas. 13,5 kv. m 
kambarys su atskiru 
įėjimu iš koridoriaus 
adresu J. Gruodžio g. 37. 
Tel. 8 685 41 483. Rokiškis
• Išsinuomosiu Juodupėje 
1-2 kambarių butą.  
Tel. 8 622 11 109. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario 
butą ilgesniam laikotarpiui. 
Tel. 869884168.  
Tel. 8 612 75 477. Rokiškis

NUOMA

• 2 vyrai ieško bet kokio 
darbo. Galime dirbti 
pagalbinius ir vienadienius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
slaugyti ligonį arba 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau sargo darbo. Turiu 
traktoristo, autokrautuvo 
pažymėjimą, taip pat ir B 
kategoriją. Galiu padėti 
statybose, dažyti ir atlikti 
kitus darbus.  
Tel. 8 621 86 671. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. 
Galiu dirbti ūkyje, skaldyti 
malkas. Tel. 8 605 06 063. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Vyras ieško papildomo 
darbo savaitgaliais prie 
statybų. Smulkūs elektros ir 
santechnikos darbai.  
Tel. 8 608 74 987. Rokiškis
• Moteris turinti aukštąjį 
išsilavinimą ieško darbo. 
Galiu prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmogų, padėti 
pradinukams mokytis. Turiu 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• CE kategorijos vairuotojas 
ieško darbo.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
traktoristo teises. Galiu 
traukti biokurą ir dirbti 
kitokius darbus. Siūlyti 

IEŠKO DARBO įvairius variantus.  
Tel. 8 675 70 379. Rokiškis
• Du vyrai ieško darbo.  
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Ieškau papildomo 
darbo dienomis, vakarais 
bei savaitgaliais. Esu 
vairuojantis. Darbo nebijau, 
tinka viskas.  
Tel. 8 659 11 989. Rokiškis

• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi. 7 Wind.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Nešiojamąjį 
maršrutizatorių Huawei. 
Nėra baterijos. Stovi 
nenaudojamas.  
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. 
Pilna komplektacija. 
Spalva Coral Blue. 
Dedasi dvi Sim kortelės. 
Dokumentai, dėžutė, 
ausinės, kroviklis, 2 
dėkliukai (1 magnetinis), 
belaidis kroviklis. Pirktas 
naujas Lietuvoje. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 5S. Viskas veikia. 
Yra ausinės, pakrovėjas. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Samsung Galaxy J7. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Huawei P10. Be defektų. 
Pilnas komplektas. Pridedu 
išmanųjį dėkliuką - 
knygutę. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Samsung A50 128 GB. 
Pridedu dėklą ir stikliuką. 
Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 630 47 345. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Husqwarna 254XP - 
140 Eur. Mažai naudotą 
Mcculloch C360 1,4 kw - 
100 Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• Husqwarna 435 1,7 kw. 
Arba keičiu į vagotuvą 2 
vagų . Kaina 145 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 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
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• MTZ-82 puskačių.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• T-150 dokumentus.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Lenkišką trąšų barstytuvą. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Lenkišką chemikalų 
purkštuvą su itališku 
siurbliu ir lygio kopijavimo 
mechanizmu. 12 m pločio. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• DT 20 traktorių vieno 
cilindro. Važiuojantis, dar 
yra kitas dalimis. Už abu 
1500 Eur.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Labai mažai naudotą 
chemikalų purkštuvą. 2016 
m., 400 l talpa. Darbinis 
plotis 12 m. Kaina 980 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Fortschritt E514 ir E302 
dalis. Kombaino Volvo 
830S pavarų dėžę.  
Tel. 8 617 42 328. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
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• Gerai veikiantį televizorių 
Funai. 81 cm įstrižainė. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Televizorių Toshiba. 51 
cm įstrižainė. Rodo gerai. 
Originalus pultelis, yra 
instrukcija. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 606 86 450. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Skaldytas malkas mažais 
kiekiais. Atvežu. Galima 
kūrenti. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. 
Supakuotas maišuose. Kaina 
3 Eur. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Įvairius ragus.  
Tel. 8 687 92 857. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Siunčiu. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių, vorų. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Rogutes prie ūkio. 
Pagamintos kalvio. 
Didesnės nei standartinės. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naujas dekoratyvines 
luktarnas. Šviečia gražiai 
arba ryškiai. Maitinimas 
iš elementų. Aukštis 24 
arba 34cm. Jūžintai. Kaina 
13 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Naujus kiliminius takus 
ir kilimėlius. Pagaminti 
Indijoje ir Egipte. 
Išmatavimai nuo 40x60 cm 
iki 150x230 cm. Kaina nuo 
4 iki 25 Eur. Jūžintai.  
Tel. 8 604 36 830. 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. 
Rokiškis
• Plastikines talpas. 
Naudojamos kurui.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Mišrias lapuočių malkas. 8 
m. Kaina 300 Eur.  

KITA 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

• Išskirtinį pilnai įrengtą 
namą Rokiškio mieste. 200 
kv. m namas + 70 kv. m 
garažas. Pirtis su garažu. 
Svečių namelis. Erdvus 
19 a sklypas su tvenkiniu. 
Su visais baldais, buitine 
technika. Kaina 265000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pigiai labai geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra 
trifazis. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Namą Gedimino g. 
Rokiškis. Gyvenamas plotas 
96,36 kv. m, po visu namu 
rūsys. Pakeistas namo 
stogas prieš 18 m. Ūkinis 
neseniai statytas su erdviu 
garažu, turinčiu duobe. 
Lengvai prižiūrimas 6 a 
sklypas. Kaina 69000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Nedidelį 1 kambario 
23,34 kv. m butą Taikos g. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

5, trečiame aukšte. Namas 
mūrinis, plastikiniai langai, 
renovacija išmokėta. 
Balkono nėra. Šildymo 
kaina praeitą sezoną tik 17 
Eur. Reikalingas remontas. 
Kaina galutinė. Kaina 18500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 
Pirmas aukštas. Plastikiniai 
langai, užstiklintas didelis 
balkonas. Kambariuose 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su 
ūkiniu pastatu ir 30 a žemės 
sklypu Obeliuose, Rokiškio 
r. Tel. 8 612 30 073. 
Rokiškis
• Gyvenimui ir verslui namo 
dalį Respublikos g. Pirmame 
aukšte 90 kv. m, antrame 
70 kv. m. Atskiras įėjimas. 
Viskas naujai, moderniai 
rekonstruota. Puikiai tiktų 
grožio salonui, kirpyklai. 5 
a žemės. Kaina 125000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Garažą prie Norfos, tik 
pietinėj pusėj.  
Tel. 8 687 19 595. Rokiškis
• 3 kambarių butą 64 kv. 
m Kavoliškyje. Darželis-
mokykla kitoje kelio pusėje. 
Erdvus vonios kambarys. 
Nauja santechnika, elektros 
instaliacija. 2 aukšte 
miegamieji kambariai, 
1 aukšte erdvi virtuvė, 
svetainė. Lieka dalis baldų. 
Kaina derinama. Kaina 
25000 Eur. 
Tel. 8 608 58 655. Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos g. 
9A. Pirmas aukštas. Šiltas, 
maži mokesčiai. Renovuota 
laiptinė. Tinkamas 
komercijai. Kaina 47000 
Eur. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio raj. 
Bučiūnų gyv. Vanduo, 
kanalizacija. Asfaltuotas  
kelias iki namo. Didelis 7 
kambarių namas. Atliktas 
remontas, visi plastikiniai 
langai. 20 a žemės, 
aplink visą namą sodas 
daug medžių. Už 300 m 
tvenkinys. Rami vieta. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 653 76 203. Rokiškis
• 1 kambario būtą 
Aukštaičių g. Pirmas 
aukštas, 30,59 kv.m. 
Didelis balkonas, dalinai 
remontuotas. Kaina 28000 

Eur. Tel. 8 610 41 005. 
Rokiškis
• 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

• Rastas telefonas.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Reikia pagalbinio 
darbininko dirbusio statybos 
srityje. Tel. 8 647 01 432. 
Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• 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

• Vaikiškas rogutes. 
Paprastos, lygios ir su 
atlenkiama nugarėle 
(rusiškos). Lygumų slides 
(rusiškos).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Opel Astra. 2001 m., 2 l, 
dyzelis, universalas, TA 2 
m. Yra kablys. Labai geros 
būklės, be rudžių. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Geros būklės Audi 
A3. 2004-11 m., 2,0 l, 
103 kW. Variklis, dėžė, 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

važiuoklė geri, kėbulas 
be rūdžių. Privalumai: 
elektriniai langai, elektriniai 
veidrodėliai, liukas, 
apynaujis akumuliatorius, 
autopilotas, klimatronikas, 
šildomos sėdynės. Kaina 
2450 Eur. Tel. 8 674 10 234. 
Rokiškis
• Audi A6. 2001 m., 2,5 
l, 114 kW, TA iki 2022-
07. Trauka nedingusi, 
kuriasi puikiai tiek šilta 
tiek šalta. Įlenktos dešinės 
pusės durelės. Dokumentai 
tvarkingi, yra SDK. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 670 69 390. 
Rokiškis
• 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, 
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• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Dvejas medines naujas 
vidaus duris 207x77 cm. Su 
vyriais, spynomis, apvadais. 
Tel. 8 648 81 120. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

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
• 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
• Seat Altea. 2006 m., 2,0 l, 
103 kW, TDI. Kaina 1650 
Eur. Tel. 8 682 31 989. 
Rokiškis

• Audi A6 C5. 2001 m. 
Universalo bagažinės 
skyriaus užtiesalą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Mercedes – C200, C220, 
C270, CLK270, E200, 
E220, E270. Kodas 
0445110121. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. 
Analogai 0445110120, 
0445110205, 0445110206, 
0986435051, 0986435067, 
0986435068. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2001 
m., 1,7 l, universalas, 
dyzelis, sidabrinės spalvos. 
Sparnai, galinį dangtis, 
variklio dangtį, priekinį 
balkį, vairo kolonėlę, 
amortizatorius ir kitas dalis. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Golf 4 skardinius 
ratlankius R15 su 

apynaujėmis padangomis ir 
originaliais gaubtais. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 605 22 152. 
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 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
• Tauran 7 vietų saloną 
su porankiais. Šildomos 
priekinės sėdynės. Sėdynės 
nesuplyšusios. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis
• Dalimis BMW 320 E46. 2 
l, 110 kW.  
Tel. 8 627 41 833. 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. 
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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Panevėžio apylinkės teismas per metus išnagrinėjo 
beveik 12 tūkst. bylų

Panevėžio apylinkės 
teismas 2021 m. gavo 11 
854 naujas bylas, iš jų: 10 
086 civilines bylas, 1 030 
baudžiamųjų bylų, 777 
administracinių nusižen-
gimų bylas. Nebaigtų na-
grinėti bylų likutį 2022 m. 
pradžioje sudarė: 844 civi-
linės bylos, 143 baudžiamo-
sios bylos, 85 administraci-
nių nusižengimų bylos.

„2021 metai Panevėžio 
apylinkės teismui, kaip ir 
visiems šalies teismams, ne-
buvo įprasti dėl COVID-19 
viruso šalyje paskelbto ka-
rantino, o vėliau ekstrema-
lios situacijos. Sugriežtinti 
reikalavimai teismo posėdžių 
organizavimui, atstumo tarp 
žmonių laikymuisi lėmė 
nuotolinių teismo posėdžių 
skaičiaus augimą. Karanti-
no metu siekiant sumažinti 
darbuotojų kontaktų kiekį, 
kelis mėnesius teismas dirbo 

derinant darbą teismo rūmuose 
su nuotoliniu darbu, pasiskirs-
tant darbuotojų srautais, o teis-
mo klientai buvo aptarnaujami 
elektroniniu būdu. Teisėjai ir 
teismo darbuotojai stengėsi 
dirbti taip, kad nenukentėtų 
bylų nagrinėjimas, nors teisme 
trūko 8 teisėjų“, – teigia teismo 
pirmininkė Virginija Breskienė.

2021 metais teisme išna-
grinėtos 11 987 bylos: 10 086 
civilinės, 1 061 baudžiamoji ir 
840 administracinių nusižengi-
mų bylų. Vidutinė baudžiamų-
jų bylų nagrinėjimo Panevėžio 
apylinkės teisme trukmė beveik 
2 mėnesiai, o civilinių bylų šiek 
tiek daugiau nei  1 mėnuo.

Panevėžio rūmuose 19 teisė-
jų išnagrinėjo 7147 bylas: 6178 
civilines, 563 baudžiamąsias ir 
406 administracinių nusižengi-
mų bylas. Dar dvi teisėjos - Bi-
rutė Mėlinauskienė ir Rita Bile-
vičienė metų pradžioje išleistos 
į užtarnautą poilsį.

Biržų rūmuose išnagrinėtos 

1 364 bylos: 1 081 civilinė, 147 
baudžiamosios ir 136 adminis-
tracinių nusižengimų bylos. By-
las nagrinėjo 4 teisėjai.

Kupiškio rūmuose išnagri-
nėtos 1 063 bylos: 871 civili-
nė, 102 baudžiamosios ir 90 
administracinių nusižengimų 
bylų. Bylas nagrinėjo 3, o nuo 
rugsėjo mėnesio Kupiškio rūmų 
teisėjui Raimundui Rakauskui 
persikėlus į Utenos apylinkės 
teismą, rūmuose dirbo tik du 
teisėjai.

Pasvalio rūmuose 1 070 
bylų, iš jų 816 civilinių, 130 
baudžiamųjų ir 124 administra-
cinių nusižengimų bylas išna-
grinėjo 3 teisėjos.

Rokiškio rūmuose išnagri-
nėtos 1 343 bylos: 1 140 civi-
linių, 119 baudžiamųjų ir 84 
administracinių nusižengimų 
bylos. Bylas iki gegužės mėne-
sio nagrinėjo 4 teisėjai, vėliau 
liko 3 – Rokiškio rūmų teisėjai 
Irenai Stulgienei išėjus į užtar-
nautą poilsį.

Teisme įvertintas asme-
nų aptarnavimo lygis. Buvo 
gauta 160 apklausos anke-
tų, kurias teismo lankytojai 
pildė internetu, el. paštu ar 
tiesiogiai apsilankę teisme. 
Asmenų apklausos ataskaitos 
analizė parodė, kad bendras 
vidutinis asmenų aptarna-
vimo kokybės lygis teisme 
yra labai aukštas,- 4,66 balo 
penkiabalėje sistemoje. Ats-
kiruose teismo rūmuose as-
menų aptarnavimo kokybės 
lygis svyruoja nuo 4,34 iki 
4,81 balo, tačiau pasiektas ir 
viršytas planuotas minimalus 
aptarnavimo lygis (4 balai).

Išsamią Panevėžio apy-
linkės teismo 2021 metų 
veiklos apžvalgą galima rasti 
teismo interneto puslapyje 
Veiklos ataskaitos | Panevė-
žio apylinkės teismas.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Konstitucinis Teismas 
(KT) trečiadienį nutraukė 
bylą dėl galimybių paso 
teisėtumo.

Anot jo, toks sprendimas 
priimtas atsižvelgus, kad 
Vyriausybė panaikino savo 
sprendimą, kuriuo buvo nu-
statyti su galimybių pasu su-
siję ribojimai.

Teismas teigia, kad nebe-
egzistuojančio reguliavimo 
vertinimas būtų beprasmis.

Nebegaliojančius teisės 
aktus jis nagrinėja tik tuo-
met, kai dėl to kreipiasi kiti 
teismai, nes šiems reikia 
baigti spręsti bylas, arba as-
menys, išnaudoję visas kitas 
teisinės gynybos priemones, 
nes būtina sudaryti galimy-
bes jiems apginti savo kons-
titucines teises ar laisves.

„Konstitucinis Teismas, 
pasisakydamas dėl galimy-
bės vertinti atitiktį Konsti-

tucijai tų teisės aktų, kurie ne-
begali būti taikomi, nes buvo 
skirti reguliuoti santykiams, 
kurie nebeegzistuoja, yra pa-
brėžęs, kad bet kokia teisėkū-
ros subjektų intervencija į tokį 
teisinį reguliavimą nebegali-
ma“, – teigiama trečiadienį iš-
platintame KT pranešime.

„Tokia intervencija būtų be-
prasmė, iracionali, nes reikštų, 
kad atitinkami teisėkūros su-
bjektai imasi reguliuoti – vadi-
nasi, bando pakeisti – praeitį“, 
– nurodė jis.

Anot KT, galimybių paso 
atitikimą pagrindiniam šalies 
įstatymui jis nagrinėtų tik tuo 
atveju, jeigu dėl jo kreiptųsi 
kitas teismas.

Galimybių paso galiojimą 
Vyriausybė sustabdė nuo šeš-
tadienio, pasikeitus epidemio-
loginei situacijai dėl ypač spar-
čiai plintančios koronaviruso 
omikron atmainos.

Ar tuometinis Vyriausybės 

nutarimas dėl galimybių paso 
neprieštarauja pagrindiniam 
šalies įstatymui, pernai rudenį 
kreipėsi grupė opozicinių par-
lamentarų.

Jie laikosi pozicijos, kad ga-
limybių pasas ne tik segregavo 
žmones, diskriminavo atskiras 
jų grupes, bet ir varžė asmens 
teises į mokslą, teisę laisvai pa-
sirinkti darbą, susirinkimų tei-
sę, ūkinės veiklos laisvę, teisę 
gauti paslaugas.

Kreipimąsi į KT pasirašė 
36 Seimo nariai, priklausantys 
opozicinėms Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos, Darbo 
partijos, Regionų partijos ir 
Lietuvos socialdemokratų par-
tijos frakcijoms.

Opozicija KT skundė Vy-
riausybės nutarimą, kuriuo 
šalyje dėl koronaviruso pan-
demijos buvo paskelbta eks-
tremalioji situacija. Šiame 
daug kartų keistame nutarime 
nustatyti įvairūs veiklos riboji-

mai, tarp jų ir iki šeštadienio 
galiojusios skirtingos sąly-
gos turintiems galimybių 
pasą ir nevakcinuotiems bei 
COVID-19 nepersirgusiems 
žmonėms.

Sprendimas atsisakyti 
galimybių paso praėjusią 
savaitę motyvuotas tuo, kad 
plintant omikron atmainai ri-
zika užsikrėsti koronavirusu 
išlieka tiek neskiepytiems, 
tiek pilnai skiepytiems ar 
persirgusiems asmenims.

Pasak Sveikatos apsau-
gos ministerijos, esant tokiai 
situacijai galimybių paso 
kaip masinio saugojimo 
priemonės funkcija reikš-
mingai sumažėjo. Tačiau per 
Vyriausybės posėdį minis-
trai pabrėžė, kad galimybių 
pasas lieka kovos su korona-
virusu arsenale, jis galės būti 
panaudotas, kai to prireiks.

BNS inform.

Konstitucinis Teismas nutraukė bylą dėl galimybių paso
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Vasario 11-oji, 
penktadienis, 

6 savaitė.
Iki Naujųjų liko 323 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.49 val.,
leidžiasi 17.17 val. 

Dienos ilgumas 9.28 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Adolfas, Algirdas, Algirdė, 
Dovilė, Liucijus, Teodora

Rytoj: Benediktas, Reginaldas, 
Mantminas, Deimantė, Eulalija

Poryt: Kotryna, Algaudas, Ugnė, 
Benignas

Pasaulinė ligonių diena
Europos skubios pagalbos 

telefono numerio 112 diena
Tarptautinė moterų ir mergaičių 

moksle diena

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1531 — karalius Henrikas VIII 
pripažintas Bažnyčios vadovu Angli-
joje.

1650 — mirė prancūzų mate-
matikas ir fizikas, moderniosios filo-
sofijos tėvas Rene Descartes (Renė 
Dekartas). Gimė 1596 m.

1847 — gimė gramofono išradė-
jas amerikietis Thomas Alva Edison 
(Tomas Alva Edisonas).

1858 — Bernadetai iš Lurdo 
(Prancūzija) pirmą kartą pasirodė 
Marija. Iš viso Bernadeta bendravo 
su Švenčiausiąja Mergele 18 kartų.

1929 — įkurtas nepriklausomas 
Vatikano miestas.

1939 — mirė klasikinės muzikos 
kompozitorius austras Franz Schmi-
dt (Francas Šmitas).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1296 — gimė Lietuvos didysis 
kunigaikštis Algirdas. Mirė 1377 m.

1917 — gimė poetas, kultūri-
ninkas, redaktorius Kazys Bradūnas. 
Mirė 2009 m.

1932 — gimė poetas Algiman-
tas Mackus. Mirė 1964 m.

1938 — ketvirtasis Lietuvos Sei-
mas priėmė trečiąją Lietuvos Kons-
tituciją (paskelbta 1938 m. gegužės 
12 d.).

1991 — Islandija pirmoji pripa-
žino Lietuvos Respubliką.

Post scriptum
Kuo daugiau mėtai akmenų, 
tuo didesnė tikimybė, kad 

pataikysi.

Kiaulienos kepsneliai su majonezu

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Kiaulieną supjaustome labai smulkiais gabalėliais, išmaišome su druska ir pipirais.
2. Viename dubenyje išplakame kiaušinius su majonezu, sudedame krakmolą. Maišome, 
kol nelieka krakmolo gumulėlių.
3. Kiaušinių plakinį užpilame ant kiaulienos ir išmaišome. Jei turite laiko, galite kiaulieną 
palikti marinuotis šaldytuve 2 valandoms.
4. Keptuvėje įkaitiname šiek tiek aliejaus ant vidutinės ugnies. Dedame po kaupiną 1 v. 
š. kiaulienos gabalėlių, suformuojame apvalius kepsnelius ir kepame iš abiejų pusių, kol 
gražiai apskrunda.
5. Iškepusius kepsnelius sudedame ant popierinio rankšluosčio, kad sugertų aliejaus 
perteklių. Patiekiame su mėgstamu garnyru.

TEŠLAI:
• Kiauliena, 450 gramų
• Kiaušiniai, 3 vienetai
• Majonezas, 3 valgomieji šaukštai
• Krakmolas, bulvių arba kukurūzų, 3 
valgomieji šaukštai
• Druska, 3/4 arbatinio šaukštelio
• Malti juodieji pipirai, 1/3 arbatinio 
šaukštelio
• Aliejus, kepimui

Keleivių dėmesiui,
2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. vasario 18 d., mokinių atostogų 
metu, vietinio (priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos šiais 
maršrutų reisais:
Pirmadienį:

Rokiškis–Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Rokiškis–Panemunis 5.45; 14.50 val.

Antradienį:
Rokiškis–Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Rokiškis–Panemunis 5.45; 14.50 val.;
Rokiškis–Bučiūnai 6.20 val.;
Rokiškis–Obeliai per Lukštus 14.00 val.

Trečiadienį 2022 m. vasario 16 d. vietinio (miesto ir priemeis-
čio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu:

Rokiškis–Alksniai 5.55; 13.05; 16.30 val.
Ketvirtadienį:

Rokiškis–Alksniai 5.55; 13.05; 16.30 val.;
Rokiškis–Panemunis 5.45; 14.50 val.;
Rokiškis–Aleksandravėlė 6.00; 12.00 val.;
Rokiškis–Suvainiškis 5.20; 15.00 val.;
Rokiškis–Jūžintai per Aušrėnus 7.50; 13.05 val.;
Rokiškis–Augustinava 6.15; 15.00 val.;
Rokiškis–Skemų soc. globos namai 8.00; 12.00 val.;
Rokiškis–Duokiškis-Salos 7.00; 12.40 val.

Penktadienį:
Rokiškis–Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Rokiškis–Panemunis 5.45; 14.50 val.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Norint pasimatyti su nuteistaisiais 
reikės atlikti COVID-19 testą

Sustabdžius galimybių 
paso galiojimą, norintieji 
pasimatyti su nuteistaisiais 
privalės turėti neigiamą 
COVID-19 testo rezultatą, 
pirmadienį pranešė Kalėji-
mų departamentas.

Jo teigimu, svečiams rei-
kės turėti neigiamą PGR tes-
to, atlikto ne anksčiau kaip 
prieš 48 valandas, rezultatą 
arba atsivežti greitąjį testą ir jį 
atlikti stebint pareigūnui.

Jeigu greitasis testas būtų 
teigiamas, pasimatytas nebus 
suteikiamas.

Pasimatymų su nuteistai-

siais metu išlieka reikalavimas 
lankytojams dėvėti kaukes, iš-
skyrus neįgaliuosius, kurie dėl 
sveikatos būklės kaukės dėvėti 
negali ar jų dėvėjimas gali pa-
kenkti sveikatai, tokiems asme-
nims rekomenduojama dėvėti 
veido skydelį.

Taip pat kaukės nėra reika-
laujamos vaikams iki šešerių 
metų.

Į pasimatymą su nuteistuoju 
gali atvykti ne daugiau kaip du 
pilnamečiai asmenys arba vienas 
pilnametis ir du nepilnamečiai.

Lankyti kalinius gali tik as-
menys, neturintys peršalimo 
požymių, ir tie, kuriems nėra pri-

valoma izoliacija.
Be kita ko, iki kovo 1-os 

dienos stabdomos nuteistųjų, 
atliekančių bausmę pataisos 
įstaigų viduje, trumpalaikės 
išvykos į namus, jos leidžia-
mos tik išimtiniais atvejais.

Nuteistiesiems, kuriems 
suteikta teisė išvykti be sar-
gybos ir be palydos, bausmę 
atliekantiems atviroje kolo-
nijoje, pusiaukelės namuose 
ir Panevėžio pataisos namų 
Vaiko ir motinos namuose, 
leidžiama išvykti už įstaigos 
ribų trumpalaikių išvykų ar 
atostogų.

BNS inform.

Nekilnojamojo turto agentūra ,,21 Amžius“ –  
mes žinome, KAIP SĖKMINGAI 

PARDUOTI JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ AUKŠČIAUSIA KAINA! 

Tarpininkaujame parduodant butus, namus, sodybas, 
žemę, mišką – patirtis mums leidžia pardavimą atlikti 
sklandžiai ir paprastai. 
NEMOKAMAI - vertinimas, konsultacijos telefonu. 
Galime paruošti visus dokumentus notarui. 
Tel. 8 640 32442           www.nta21.lt 

Vyriausybė skyrė 119,5 mln. eurų 
tvorai pasienyje su Baltarusija statyti

Vyriausybė trečiadienį iš 
rezervo fondo skyrė 119,5 mln. 
eurų tvorai pasienyje su Balta-
rusija įrengti.

Trečiadienį Ministrų kabine-
tas priėmė nutarimą, numatantį, 
kad iš minėtos sumos 115,5 mln. 
eurų bus skirta pačiam fiziniam 
barjerui pasienyje su Baltarusi-
ja, dar apie 4 mln. teks prisidėti 
prie sienos stiprinimo priemo-
nių, kurioms suteiktas Europos 
Sąjungos fondų finansavimas, 
įsigijimo.

Lėšas Valstybės sienos ap-
saugos tarnybai apmokant fak-
tines išlaidas už įsigytas prekes, 
paslaugas, atliktus darbus siūlo-
ma pervesti dalimis.

Fizinį užtvarą pasienyje su 
Baltarusija Lietuva nusprendė 
įrengti siekdama sustabdyti ne-
teisėtos migracijos srautą. Nuo 

praėjusių metų nelegaliai per šią 
sieną į Lietuvą pateko 4,2 tūkst. 
užsieniečių, dar beveik 8,2 tūkst. 
jų neįleisti į šalį.

Fizinio barjero – tvoros ir 
koncertinos – statybos turi būti 
baigtos iki rugsėjo 1 dienos, tam 
iš viso suplanuota skirti 152 mln. 
eurų. Fizinį barjerą įrenginėja 
valstybės valdoma įmonių grupė 
„Epso-G“.

Svarbiausiuose pasienio su 
Baltarusija ruožuose jau nutiesta 
beveik 200 kilometrų koncer-
tinos ir maždaug 40 kilometrų 
tvoros.

Visas tvoros su koncertina 
ilgis bus kiek daugiau nei 500 
kilometrų.

Bendras Lietuvos sienos su 
Baltarusija ilgis yra 679 kilome-
trai, daugiau nei 100 kilometrų 
siena eina upių ir ežerų krantais.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 12 d. Naktį -3

Dieną 3
V, 
6-12 m/s

Vasario 13 d. Naktį -1
Dieną 4

P,
6-12 m/s

Vasario 14 d. Naktį 0
Dieną 4

P,
6-12 m/s

Vasario 15 d. Naktį 2
Dieną 3

PV,
3-8 m/s

Orų prognozė vasario 12 - 15 d.
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ANEKDOTAI

Autobuso vairuotojas 
klausia Petriuko:

– Kur vaziuoji?
– Į Vilnių.
– O ką ten veiksi?
– Išlipsiu.
***
Į kalėjimo kamerą 

įveda naujoką.
– Nesijaudinkit, aš 

čia neilgam, dviem 
savaitėm.

– O ką tu padarei?
– Nužudžiau uošvį ir 

savo žmoną.
– Ir už tai gavai tik 

dvi savaites?
– Taip, o po to mane 

pakars.
***

Pasiskolino blondinė 
iš savo draugo naujutėlę 
mašina, bet jis ją 
išvažiuojančią į grožio 
saloną perspėjo:

– Sudaužysi mašiną, 
užmušiu.

Na blondinė išvažiuoja 
ir ant sankryžos susiduria 
su kitu automobiliu, 
išlipa mato visas priekis 
sumaitotas, pradeda 
verkti, pro šalį važiuoja 
vyriškis ir sako:

– Na ko verki gražuole?
– Ką nematai mašiną 

draugo sudaužiau dabar jis 
mane užmuš.

– Nu neverk papūsk 
pro duslintuvą, pamatysi 

išsitiesys.
Na blondinė 

apsidžiaugė pučia , pučia, 
pro šaly važiuoja kita 
blondinė ir sako:

– Klausyk durne ka čia 
darai?

– Nu ka nematai, 
mašina sumušiau, 
tai dabar pučiu pro 
duslintuvą, kad 
atsitiesintų.

Ta nusijuokė ir sako :
– Durnele, tu, tai nors 

langus užsidarytum!
***
Neša du darbininkai 

sunkią spintą į penkioliktą 
aukštą. Staiga vienas 
sako:

– Tu pabūk čia,aš 
nubėgsiu,pažiūrėsiu, kiek 
dar aukštų liko. Nubėga. 
Grįžta nusiminęs.

– Ko toks nuliūdęs–
klausia draugas.

– Turiu gerą ir blogą 
žinią. Kurią sakyti pirma?

– Sakyk gerą.
– Liko du aukštai.
– O bloga?
– Mes sumaišėm 

laiptines!
***
Susitinka dvi blondinės 

ir viena sako:
– Nusipirkau naują 

suknelę.
– O kokios spalvos? – 

kita paklausė.
– Na žinai kai leidžiasi 

saulė, kokia buna spalva?
– Taip žinau.
– Na tai tokia tik žalia.
***
Policininkas Vilniškis 

sustabdo dvi blondines, 
važiuojančias mieste 100 
km/h greičiu:

– Jūs dukart viršijote 
greitį, čia leidžiama 
važiuoti tik 50 km/h.

– Bet mes juk dvi?
***
Jaunas vaikinas klausia 

blondinės:
– Ar tu galėtum ištekėti 

už turtingo durniaus?
– Sunku pasakyti… O 

kiek tu turi pinigų?
***
Sėdi dvi blondinės bare 

prieš veidrodį, viena sako:
– Žiūrėk, ten sėdi dvi 

tokios pat, kaip ir mes. 
Kita sako:

–- Einam.
Kita blondinė atsako:
– Palauk, jos pačios 

ateina.
***
Žiūri pro langą tėtis ir 

sūnus. Sūnus klausia:
– Tėti, paaiškink, kas 

yra girtuoklis?
Tėtis atsako:
– Pažiūrėk pro langą, 

ten auga 4 medžiai, 
kam atrodo, kad ten 
auga 6 medžiai – tas yra 
girtuoklis.

– Tėti, bet ten tik 2 
medžiai.

***
Naujasis rusas klausia 

sekretorės:
– Klausyk, kiek 

milijonas turi nulių?
Sekretorė:
– Šešis.
Tas pasisuka į tokį patį 

draugą:
– Sakiau, kad du 

milijonai turi dvyliką 
nulių!

***
Mokytoja klausia 

Petriuko:
– Kas yra apuokas, 

paukštis ar žuvis?
– Žuvis.– atsako 

Petriukas.
– Tai kodėl medyje 

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

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

– Tai ką tu jam 
padovanojai?

– Ragus.
***
– Sėdi blondinė parke 

ir gliaudo saulėgrąžas. 
Netyčia viena nukrenta 
ant žemes.Blondinė sako 
jai:

– Ateik čia.

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

ISSN 2351-7433 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama
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Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

Tylu.
– Ateik čia!
Nė garso. Blondinė 

numeta daugiau 
saulėgrąžų ir sako:

– Atveskite ją čia!
***
Vyras žmonai:
– Brangioji, man 

visai nepatinka tavo 
naujoji skrybėlaitė.

Žmona:
– Mielasis, aš puikiai 

žinau, kas tau patinka. 
Tačiau sutik - aš juk 
negaliu ant galvos 
nešioti alaus butelio!

***
Kalbasi dvi 

blondinės, viena 
klausia:

– Kai dingsta elektra, 
ką tu darai?

– Užtraukiu 
užuolaidas ir einu 
miegot, o tu ką?

– Užsidegu žvakę ir 
toliau televizorių žiūriu.

kritai?
***
Petriukas klausia 

savo mamos:
– Mama ar zuikiai 

patys kvailiausi 
pasaulyje?

– Taip, mano zuikuti
***
– O kam tu 

prezervatyvus į kišenes 
kiši?

– Į diskoteką einu!
– Ar prietarą žinai?
– Kokį?
– Skėtį paimsi – 

lietaus nebus.
***
Mama klausia dukrą 

pirmokę:
– Kodėl tavo pažymių 

knygutė po stalu?
– Nubaudžiau už 

dvejetuką.

• Miežius, kviečius, avižas, 
žirnius, įvairių miltų 
mišinius, daugiamečių žolių 
sėklas. Atvežu. 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis
• Kviečius. Žirnių, kviečių, 
miežių miltus (mišinys). 
Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

AUGALAI

• 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. 

BUITINĖ TECHNIKA

• Dovanoju sekciją. 
Durelės natūralaus medžio 
faneruotė. Išsiardyti ir 
išsivežti patiems. 
Tel. 8 614 93 180. Rokiškis

DOVANOJA

Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis

• Naują pavasarinę striukę, 
įvairius rūbelius 98 cm ūgiui 
berniukui. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Vyrišką striukę. Tamsiai 
mėlynos spalvos. Krūtinė 
70x2 cm. Kapišonas 
nusisega. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 620 50 821. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Gal kas turi padovanoti 
nuo 110 cm ūgio mergaitei 
įvairių drabužėlių. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 
didelį veidrodį. Gali būti 
nuo senos sekcijos ir pan. 
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Už simbolinę kaina 
naudotą vaikiška lovytę. 
Tinkama tolimesniam 
naudojimui. Pasikelia 
dugnas, lovytė ant ratuku. 
Yra čiužinukas. Pataliukus 
ir apsaugėles pridėsime 
dovanu. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS


