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Gerbiamieji,
Liet�vos valst�bės atkūrimo diena – viena svarbiausių 

mūsų valst�binių švenčių. Ji brangi kiekvienam Liet�vos 
piliečiui, pat�iot�i. 1918 m. vasario 16 d. politikų ženg�as 
drąsus žingsnis padėjo pag�indus šiandieninei Liet�vos 
Respublikai.

Linkiu, kad nepamiršt�me šio žingsnio svarbos ir ver-
tint�me nepriklausomą Liet�vą kaip didžiausią ver��bę, 
y�ač neramiais geopolitiniais laikais. Būkime susitelkę 
ir vieningi, Tėvy�ei reikia kiekvieno iš mūsų!

 Seimo nar�s  Jonas Jar�tis

Tėvy�ė – tai mūsų žemė,  kalba,  istorija ir mūsų tau-
ta. Per visą Liet�vos istoriją žmonės liudijo tautos vals-
t�bing�mą. Didžiausia  valst�bės ver��bė –  žmog�s ir  
mūsų kasdien nuveiktas prasmingas darbas.  

Šiandien švęsdami mūsų tautai labai svarbią  dieną 
įkvėpkime vieni kit�s tikėjimo  valst�bės ateitimi. Tik 
būdami vieningi  išsaugosime laisvę, kursime gerovę, 
apie kurią kiekvienas svajojame.

Linkiu  širdyse daugiau šviesos, stipr�bės ir drąsių 
sprendimų.

Gražios Valst�bės atkūrimo dienos!

 Seimo nar�s  Vidmantas Kanopa

Rokiškyje – seniai matyta vagystė

2 p.

Mielieji,
Mūsų valst�bės istorija t�r�inga svarbiausiomis ir įsimintiniausio-

mis datomis, kurios tapo pamat� ver��bių, puoselėjamų kiekvieno 
Liet�vos piliečio.

Nuoširdžiai sveikindami Vasario 16-osios - Valst�bės atkūrimo 
dienos proga, norime palinkėti puoselėti šias ver��bes, susitelkti 
naujiems svarbiems darbams, kurie stiprint� ir garsint� Liet�vą.

Teg�l kiekvieno širdies ker�elėje pražįsta pat�iotiškumas ir meilė 
Tėvy�ei!

Rokiškio rajono savivaldybės vadovai

Aiškėja naujosios daugiafunkcės sporto salės
kontūrai – vykdomas viešasis pirkimas

4 p.

Praskambėjo žygis 
„Su trispalvėmis per Obelius“

5 p.

Si vis pacem, para bellum

2 p.Už beveik mėnesį direktoriaus kėdėje 
neteko tarybos nario mandato
Labiausiai nepasiturinčius rokiškėnus 
kovą pasieks parama
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Už beveik mėnesį direktoriaus kėdėje 
neteko tarybos nario mandato

Archyviniai kadrai: Vidmantas Karpavičius pasirašė po rajono tarybos 
nario priesaikos tekstu.                                     L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Vyriausioji rinkimų ko-
misija vasario 10-ąją rin-
kosi į posėdį nuotoliniu 
būdu. Tarp jame svarstytų 
klausimų – ir rajono tary-
bos nario Vidmanto Kar-
pavičiaus mandato klausi-
mas. Vyriausioji rinkimų 
komisija pripažino, kad 
rajono tarybos nario įga-
liojimai nutrūko anksčiau 
laiko.

Skandalas iš postų 
išvertė du 
Darbo partijos politikus
„Rokiškio Sirena“ prime-

na: 2019 m. kovą vykusiuose 
Savivaldybų tarybų rinki-
muose Darbo partija laimėjo 
du rajono tarybos narių man-
datus. Tačiau ir prisidirbo 
problemų: šios partijos atsto-
vai buvo įtariami balsų pirki-
mu ir dėl to pradėtas tyrimas. 
Rajono tarybon, suskaičiavus 
pirmumo balsus, nuo Darbo 
partijos pateko šeimynininis 
duetas: Vidmantas ir Dalia 
Maželiai.

Neilgai trukus, Vidmantas 
Maželis laimėjo AB „Rokiš-
kio komunalininkas“ direk-
toriaus konkursą ir rajono 
taryboje jį pakeitė Vidmantas 
Karpavičius.

Viskas būtų gerai klostęsi, 
jei ne tas tyrimas dėl balsų 
pirkimo. Jis buvo baigtas, 
byla pateko į teismą. V. Ma-
želis buvo pripažintas kaltu 
dėl balsų pirkimo ir pernai 
rugsėjo 29-ąją padavė prašy-
mą pasitraukti iš AB „Rokiš-
kio komunalininkas“ direk-
toriaus pareigų.

Pasitraukus direktoriui, 
įmonei reikėjo rasti laikiną 
vadovą. Juo buvo paskirtas V. 
Karpavičius, ir šias pareigas 
ėjo, kaip nurodyta Vyriau-

siosios rinkimų komisijos 
dokumentuose, nuo 2021 m. 
spalio 19-osios iki lapkričio 
12-osios. Eidamas šias parei-
gas, jis 2021 m. spalio 29-ąją 
dalyvavo nuotoliniu būdu 
surengtame rajono tarybos 
posėdyje, jame balsavo už 
sprendimus. Su AB „Rokiš-
kio komunalininkas“ susiję 
klausimai nei prieš rajono 
tarybos posėdį vykusiuose 
jos komitetų posėdžiuose, 
nei pačiame tarybos posėdy-
je nebuvo svarstyti.  Lapkri-
čio 9-ąją jis pats kreipėsi į 
„Rokiškio komunalininko“ 
valdybą, kad atšauktų jį iš 
laikinojo direktoriaus parei-
gų, nes jos nesuderinamos su 
rajono savivaldybės tarybos 
nario pareigomis.

Ar buvimas AB „Rokiš-
kio komunalininkas“ vado-
vu, kad ir laikinu, suderina-
mas su rajono tarybos nario 
pareigomis, kilo klausimas ir 
grupei rajono tarybos narių, 
o tiklsiau tuometiniams ko-
alicijos „Už laisvę augti“ at-
stovams Gintarui Girštautui, 
Valiui Kazlauskui, Irmantui 
Tarvydžiui ir Stasiui Me-
liūnui. Vyriausioji rinkimų 
komisija gavo tarybos nario, 
opozicijos atstovo Stasio 
Meliūno pasirašytą raštą, 

datuotą 2021 m. lapkričio 5 
d. Įvertinusi šiame rašte pa-
teiktus duomenis bei surink-
tą aplinkybes patikslinančią 
informaciją, gruodžo 9-osios 
posėdyje Vyriausioji rinkimų 
komisija nusprendė pradėti 
tyrimą.

Nuoširdžiai gailėjosi
Savo rašte Vyriausiajai 

rinkimų komisijai rajono ta-
rybos narys V. Karpavičius 
išdėstė šios situacijos aplin-
kybes. Pasak jo, AB „Rokiš-
kio komunalininkas“ nebuvo 
direktoriaus pavaduotojų, o 
iš jos padalinių vadovų dir-
bo tik jis vienas – Transporto 
padalinio vadovas. Todėl pa-
sitraukus direktoriui, nebuvo 
daugiau kam laikinai pavesti 
vykdyti jo funkcijų. Be to, 
jokia nauja darbo sutartis ne-
buvo sudaryta, direktoriaus 
pareigos buvo papildomos, 
greta tiesioginio darbo. Spa-
lio 21-ąją į darbą priimta 
Atliekų padalinio vadovė, 
todėl jis lapkričio 9-ąją ir 
parašė prašymą bendrovės 
valdybai dėl atšaukimo iš di-
rektoriaus pareigų.

V. Karpavičius tikino Vy-
riausiąją rinkimų komisiją, 
kad „trumpas, laikinas ir 
papildomas vadovo funkcijų 

vykdymas nėra nesuderina-
mas su savivaldybės tarybos 
nario veikla“ ir prašė nenai-
kinti tarybos nario mandato. 
„Tikėjausi, kad tokiu apsis-
prendimu padedu įmonei ir 
savivaldybei. Nuoširdžiai 
dėl to gailiuosi“, – teigė jis. 
V. Karpavičius iki dabar 
užima „Rokiškio komunali-
ninko“ Transporto padalinio 
vadovo pareigas, rašoma Vy-
riausios rinkimų komisijos 
rašte.

Pareigos nesuderinamos
įgaliojimai nutrūko
Vyriausioji rinkimų ko-

misija savo sprendime ap-
žvelgė ir įstatyminę šalies 
bazę, ir jos teismų prakti-
ką, susijusią su šiuo klau-
simu. Komisija konstatavo, 
kad rajono tarybos nario 
pareigos nesuderinamos su 
savivaldybės įmonės va-
dovo pareigomis, tas nuro-
doma Savivaldybių tarybų 
rinkimų įstatymo 91-aja-
me straipsnyje. Komisija 
konstatavo, kad eidamas 
„Rokiškio komunalininko“ 
direktoriaus pareigas, V. 
Karpavičius pažeidė minė-
tame straipsnyje nurodytas 
nuostatas. Ir priėmė spren-
dimą: pripažino V. Karpa-
vičiaus, kaip rajono tarybos 
nario įgaliojimus nutrūku-
siais nesuėjus terminui.  

Taip pat šiame posėdyje 
Vyriausioji rinkimų komi-
sija priėmė sprendimą ir dėl 
to, kas pakeis rajono tary-
boje V. Karpavičių. Tarybos 
nario mandatas atiteks ke-
tvirtąją vietą Darbo partijos 
sąraše užėmusiai Audronei 
Elei Vilčinskienei.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškyje – seniai 
matyta vagystė

Rokiškio Panevėžio g. 22 namo gyventojai ryte 
buvo nemaloniai nustebinti kai atrado savo AUDI au-
tomobilį be visų keturių ratų. Negana to, automobilis 
buvo stipriai subraižytas ir su nulaužtais veidrodė-
liais. Tokio tipo vagystės Rokiškyje fiksuotos itin se-
niai, nors vandalizmo atvejų vis dar pasitaiko.

Automobilis buvo paliktas kieme, įspraustas tarp kitų 
automobilių, todėl vagims teko pavargti atliekant savo 
juodą darbą. Panevėžio gatvės 22 namas yra vadinamoje 
„kinų sienoje“, kur gyvena labai daug žmonių, todėl va-
gys turėjo būti labai įžūlūs, nes nukentėjęs automobilis 
stovėjo priešais šimtų gyventojų langus.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Trys romų tautybės moterys 
apvogė močiutę

Rokiškio rajono poli-
cijos komisariate 2022 m. 
vasario 10 d. apie 16.00 
val., buvo gautas Rokiš-
kio rajono gyventojos E. 
B. gim. 1937 m., pareiški-
mas apie tai, kad vasario 
10 d. apie 15.45 val. pas 
ją į namus atėjo nepažįs-
tami asmenys, kurie pa-
vogė 480 Eur.

 
Policijos pareigūnai 

operatyviai nuvyko pas 
močiutę ir išsiaiškino, kad 
pas ją automobiliu buvo 
atvykusios trys romų tau-
tybės moterys, po kurių 
apsilankymo buvo pasi-
gęsta pinigų.

 Dirbant „karštais pėd-
sakais“, Kupiškio rajono 
ribose, sustabdytas auto-
mobilis, kurio keleivės ati-
tiko nurodytų asmenų po-
žymius. Asmenys įtariami 
padarę nusikalstamą veiką 
sulaikyti, atliekami ikiteis-
minio tyrimo veiksmai.

 Policija primena ir pa-
taria: senjorai, būkite bu-
drūs, būnant namuose, net 
ir dienos metu, rakinkite 
duris, neįsileiskite nepa-
žįstamų asmenų. 

Nukentėjus, visada 
skambinkite bendruoju pa-
galbos telefonu 112.

Panevėžio 
VPK inform.

Mažametis balkone 
užrakino mamą

Vasario 10 d. apie 11 val. gautas pranešimas, kad 
Rokiškyje, Jaunystės g. reikalinga pagalba atidaryti 
balkono duris, kadangi mažametis vaikas balkone už-
rakino mamą.

Atvykę ugniagesiai, panaudoję diskinį pjūklą bei lauž-
tuvą, atidarė buto duris ir iš vidaus atrakino balkoną.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 543 nauji 
covid-19 atvejai (vasario 7 d. - aštuoniasdešimt du, vasa-
rio 8 d. - šimtas šeši, vasario 9 d. - šimtas vienas, vasario 
10 d. - šimtas septyniolika, vasario 11 d. - aštuoniasde-
šimt penki, vasario 12 d. - keturiasdešimt penki, vasario 
13 d. - septyni), rodo statistikos departameto skelbiami 
duomenys. 

Šiuo metu rajone serga 656 asmenys.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo covid-19 

mirė 109 žmonės.         
Naujų atvejų skaičius rajone - 100 tūkst. gyventojų dabar 

yra 3 954,2.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Rokiškio Sirena“ nufilmavo šunį, besivejantį stir-
niuką. Stirniukas atrodė labai pavargęs arba sergan-
tis, nes gan sunkiai ir lėtai bandė bėgti nuo persekio-
jančio šuns. 

Tiesa, šuo, galimai, irgi tenorėjo pažaisti, nes prisi-
vijęs tik lojo, tačiau nepuolė. Veiksmas vyko Barkiškio 
kaime, Obelių seniūnijoje, Rokiškio rajone.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sugadintas dar vienas „Audi“ automobilis
Vasario 13 d. apie 19.50 val. Rokiškyje, Pramonės g., 

subraižytas automobilis „AUDI“ ir perdurtos padangos. 
Nuostolis – 300 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Įleido medikus ir pareigūnus
Vasario 12 d. 20:26 val. gautas pranešimas, kad Parko 

g., Kavoliškio k. reikalinga pagalba atidaryti duris, ka-
dangi viduje yra vyras, kuriam galimai sutriko sveikata.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję laužtuvą duris 
atidarė. Įleisti GMP darbuotojai ir policijos pareigūnai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Si vis pacem, para bellum
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Jei nori taikos, ruoškis 

karui – teigė dar senovės ro-
mėnai. Viena galingiausių, 
įspūdingiausių valstybių ir 
civilizacijų. Kurios sienomis 
buvo apibrėžiamos Europos 
ribos. Kurios politikų biogra-
fijas, kurios mūšių strategijas 
iki šiol studijuoja kiekvienas 
žmogus, norintis save lai-
kyti išsilavinusiu. Kur kas 
liūdniau cituoti Clive Stap-
les Lewis „Kipšo laiškus“, 
tiksliau dėdulės Paraliaus 
tostą apie tai, kad šiais lai-
kais nusmulkėjome: nėra nei 
didžių piktadarių, nei didžių 
šventųjų, tik vidutinybės. 
Liūdna suprasti, kad dau-
gelio šiandienos ir Lietuvos, 
ir pasaulio politikų biogra-
fijos būtų... apie nieką. Apie 
nykias vidutinybes, likimo, 
tiksliau, visuomenės abejin-
gumo, lyderių stokos, menko 
pasirinkimo ir iškreiptų „ver-
tybių“ pamėtėtas į pasaulio 
galingųjų sostus. Atrodo, ir 
įrankiai yra: tūkstančių metų 
žmonijos istorija, kurioje val-
dovai ir filosofai darė ir tas 
pačias įžvalgas, ir tas pačias 
klaidas. Yra istorikų, filosofų, 
politologų darbai. Yra gyvi 
istorikai, politologai, filosofai. 
Yra kohortos patarėjų ir ana-
litikų. Tik kas iš to? Ir dabar, 
žvelgiant į šiandieninę situ-
aciją, telieka tik pečiais gūž-
čioti: ramiais laikais atrodė 
žmonės, kaip žmonės, o štai 
atėjus sunkmečiui, paaiškėjo, 
kad prieš mus sėdi tik tuščios 
viešųjų ryšių iškamšos, ap-
rengtos kostiumėliais. O ne 
politiniai lyderiai.

Sužlugus Sovietų sąjungai, 
Vakarų politologai, istorikai, fi-
losofai, ir, žinoma, politikai ėmė 
svaigti apie „istorijos pabaigą“ 
– netikėtai užklupusį visuoti-
nės, ir, svarbiausia, amžinos 
taikos ir gerovės metą. Viena 
baisiausių klaidų buvo manyti, 
kad Sovietų sąjungos žlugi-
mas iš esmės įtvirtina Vakarų 
krikščioniškosios civilizacijos 
pranašumus. Kitaip sakant, kad 
klestėjimas neįmanomas be 
vakarietiškųjų vertybių ir de-

mokratijos. Tikėjimas „istorijos 
pabaiga“ ir vakarietiškų verty-
bių aprioriniu pranašumu mūsų 
civilizacijai buvo pražūtingas. 
Ir tą matome dabar. 

Kova su augančia Vladimiro 
Putino galia ir Rusijoje įsitvirti-
nusiu vagių ir kgbišnykų režimu 
buvo paremta būtent istorijos 
pabaigos teorija. Vakarai su pa-
simėgavimu ėmė purvinus, kru-
vinus pinigus. Londonas pama-
žu tapo Londongradu. Ir ne tik 
Rubliovkos kuluaruose. Rusijos 
nusikalstamo režimo įrankiai 
tapo garbingais investuotojais, 
futbolo klubų savininkais, va-
karietiškų vakarėlių liūtais. Ka-
nai, Monakai, Kuršaveliai buvo 
nusėsti naujai iškeptų „Forbes“ 
žurnalų milijardierių iš Žemuti-
nio Musiašikio ir jų peroksidinių 
kiaunių. Atgiję daugiaaukščių 
jachtų ir privačių lėktuvų ke-
pimo verslai, atgiję prabangių 
laikrodžių kūrėjų ir prabangių 
drabužių dizainerių verslai, iš-
gelbėtos bebankrutuojančios 
garsios komandos, ištisomis 
partijomis perkami meno kūri-
niai (jų klastočių gamyba tapo 
atskira verslo šaka, prikišamai 
liudijančia, kad šiuolaikiniai 
„kolekcionieriai“ tėra elemen-
tariausios vyžos su guči kostiu-
mais). O kur dar ištisi kurortiniai 
miestai ir miesteliai Prancūzijo-
je, Italijoje, egzotiškose šalyse, 
pilys ir vynuogynai, kuriuos 
supirko prakutę šarikovai? Visa 
tai vakariečiai įsivaizdavo kaip 
taip trokštamą „gerovę“: pinigai 
patys plaukė į rankas, ir niekam 
nereikėjo stengtis. Ne gyveni-
mas, o pasaka.

Šimtai vakarietiškų institutų 
ir institutėlių, kontorų ir konto-
riūkščių siuntė savo vakarykš-
čius universitetų absolventus 
mokyti rusus demokratinių 
vertybių. Tūkstančiai jaunų va-
kariečių nemokšų ir tinginių ra-
miausiai žarstė dosnius pinigus 
ir mėgavosi „laisvais metais“ 
apsimesdami, kad gali ko nors 
išmokyti „matiorus“ kgbišny-
kus ir vagis „v zakonie“. Vi-
siems buvo patogu: vieni gavo 
pinigus, kurių nereikėjo uždirb-
ti. Kiti ramiausiai apsimetinėjo, 

kad demokratizuojasi, ir kuo ra-
miausiai vogė kvailių iš Vakarų 
dosniai siunčiamą paramą. O 
tie naivūs vakarietiški kvaileliai 
rašė ilgus laiškus ir straipsnius 
„form Russia with love“, tap-
dami arba įtakos agentais, arba 
tiesiog naudingais idiotais. O 
vakariečiai naiviai tebetiki, kad 
Rusijos įvairaus kalibro činov-
nykų vaikai, baigę vakarietiškas 
privačias mokyklas, vilkintys 
vardiniais vakarietiškų dizaine-
rių skudurais ir švaistantys tėvų 
išvogtus Rusijos turtus, bus toji, 
suvakarietiškėjusi, visuomenės 
dalis. Naiviai nesuvokdami, 
kad visa Rusijos grietinė nori 
tik naudotis vakarietiškomis 
gėrybėmis: skraidyti ne „ru-
siškais“ superdžetais, kurie 
arba neskrenda, arba dūžta, o 
patikimais lėktuvais, plaukioti 
brangiomis jachtoms, sėdėti ant 
itališkų o ne Žemutinio Musia-
šikio fabrike pagamintų sofų, ir 
nešioti itališkus batus, o ne sie-
roburmalinovus šuns neperkan-
damus fabriko „Leninas visada 
su mumis“ sandalus.

Kvaili Vakarų biurokratai, 
užėmę pasaulio lyderių kėdes, 
nesuvokia esminio dalyko: vi-
sas šis gėrybių lietus, išsunktas 
iš šimtus kartų apvogtos rusų 
tautos, yra įmanomas tik klep-
tokratinėje valstybėje. Demo-
kratinėje valstybėje jachtomis 
už vogtus pinigus toli nenu-
plauksi – už tai sodina. Ir ilgam. 

Todėl Rusijai demokratijos 
nereikia nė iš tolo. Nes demo-
kratija iš esmės sugriautų visą 
šitą vagių imperiją. Nes demo-
kratijoje gėrybės priklauso ne 
menkai cariaus ir jo artimųjų svi-
tai, o visai visuomenei. O vagys 
dalintis nenori ir nemoka. Jiems 
reikia tik vakarietiškų gėrybių ir 
pripažinimo. Va ir viskas.

O Vakarams reikia naujaru-
sių pinigų. Ir ne tik. „Istorijos 
pabaiga“ buvo geležinis alibi 
ateiti į valdžią ne politikams. O 
paprasčiausiems biurokratams. 
Kurių darbas – ne kažkur vesti 
visuomenę, ją tobulinti, keisti. 
Nes „istorijos pabaigoje“ tam 
nėra jokio poreikio. Kam keis-
ti tai, kas ir taip tobula. Atėjo 
laikas visuomenei mėgautis vi-
suotine ankstesnių kartų sukur-
ta gerove, patiems dėl to nepa-
judinant nė piršto. 

Na Vakarų visuomenės ir 
užsiėmė „gerovės įsisavinimu“. 
Kadangi karo iš principo „isto-
rijos pabaigoje“ būti negali, tai 
po Sovietų sąjungos žlugimo 
Vakarų lyderiai netgi svarstė, 
ką toliau daryti su NATO. Prieš 
ką gintis, jei priešo neliko. Lai-
mė, kad po kojomis pasipainio-
jo nevykėliai islamo teroristai, 
nes, galima manyti, kad kai 
kuriems ypatingai „taikiems“, 
ypač Europos šalių, lyderiams, 
būtų kilusi išganinga mintis 
šią organizaciją tiesiog imti ir 

paleisti. Kadangi nebuvo prieš 
ką kariauti, Europos šalys tie-
siog ėmė mažinti asignavimus 
gynybai, mažinti kariuomenes. 
Mat neramumai pasaulyje – 
periferiniai ir laikini. Ir visas 
problemas galima išspręsti „gi-
liu susirūpinimu“, ir, žinoma, 
„sankcijomis“. 

Pirmieji augančios imperinės 
galios ženklai: Čečėnijos karai, 
Politkovskajos, Nemcovo, Li-
tvinenkos žmogžudystės tiesiog 
buvo nurašytos Rusijos demo-
kratijos „augimo kančioms“. 
Su karu Gruzijoje 2008-aisiais 
šios iliuzijos negailestingai žlu-
go. O Krymo okupacija 2014 
m., MH-17 keleivinio lėktuvo 
numušimas parodė – ragelius 
ir nagelius užsiauginusi Rusi-
ja tapo faktiškai nebaudžiama. 
Naiviems europiečiams iki šiol 
patogu manyti, kad Dombabvės 
ir Luhandos kalnakasiai kiekvie-
noje kaimo parduotuvėje greta 
šepečių, kaliošų ir cinkuotų kibi-
rų gali nusipirkti tanką ar „Buk“ 
sistemą, kuria ir buvo numuš-
tas keleivinis lėktuvas. Ir ką? Ir 
nieko. Kiek metų praėjo nuo to 
lėktuvo numušimo? Taip, Hago-
je vyksta teismas. O įtariamieji 
kur? Procesas vyksta „už akių“ 
ir teisiami eiliniai „šestiorkės“. 
Per daug nesukant galvos, kaip 
Rusijos kariuomenės nuosavybė 
– priešlėktuvinė sistema – aps-
kritai galėjo atsidurti Ukrainos 
teritorijoje. Svetimos šalies 
ginkluotės ir karių atsidūrimas 
valstybės teritorijoje tarptauti-
nėje teisėje paprastai vadinamas 
agresija provokacija karui ir yra 
karo nusikaltimas. O Vakarai 
naiviai apsimeta... pasiklydo, 
vargšiukai, na ir taikinius „su-
maišė“, kam nepasitaiko... Nes 
taip manyti yra patogiau. 

A, na dar yra sankcijos. Pa-
rodykit man bent vieną valstybę, 
kurią sužlugdė... sankcijos. Ti-
kriausiai Iranas, Šiaurės Korėja, 
Kuba, kurios ištisus dešimtme-
čius sėkmingai „sankcijuoja-
mos“, jau tapo demokratijos 
citadelėmis. Niu niu niu, Putinai, 
niu niu niu. Labai veikia? Jei 
Vakarai norėtų realių sankcijų, 
užtektų atjungti Rusiją nuo tarp-
bankinės sistemos. Priežasčių 
tam – vežimu vežk. O kodėl to 
nedaroma? O kas tada mokės už 
jachtas Europos uostuose, kas 
išlaikys staiga bedarbiais tapu-
sius dizainerius ir ištisas futbolo 
komandas, kas gi už „melejo-
nus“ pirks pilis ir vynuogynus? 
Ištisos prabangos prekių indus-
trijos žlugs: Vakarų visuomenės 
tiesiog nesugeba generuoti tokio 
pinigų kiekio niekam nereikalin-
giems daiktams.

Vakarų visuomenės ne tik 
pinigų nebesugeba generuoti. 
Rusija naudojasi šių visuome-
nių baimėmis ir bestuburišku-
mu. Sutikite, daug patogiau 
yra kovoti prieš klimato kaitą, 

suskridus į prabangų susitikimą 
tos pačios Rusijos pinigais nu-
pirktais lėktuvais, nei stabdyti 
okupantą. Kur kas patogiau 
kovoti už 72 lyčių teises, nei už 
žmogaus teises Afrikoje ar toje 
pačioje Sirijoje, kurioje nebau-
džiamai veikė Vagnerio ir pana-
šios karinės kompanijos, kurių 
savininkas – Rusijos cariaus 
virėjas. Tikriausiai daug koDle-
tų žmogus prikepė... Daug pa-
togiau kovoti už visa, kas gera, 
prieš visa bloga liežuviais ir 
postais feisbuke. Užsimerkiant 
prieš faktą apie Rusijos karinius 
instruktorius Afrikoje. 

Patogu vėpsoti olimpines 
žaidynes, kur Rusijos sporto 
simbolis – penkiolikos metų 
vaikas, prifarširuotas dopingu. 
Užtat atlikęs keturgubą šuolį. 
Ach, kaip miela. Ir dopingo 
prirydytas vaikas net nepaša-
lintas iš varžybų. Nes neužte-
ko smegenų suprasti, kad kaip 
berašytum ant vėliavos – Ru-
sija ar ROC – trasose tie patys 
dopingo pririję sukčiai. Kurių 
tiesiog išmesti iš visų varžybų 
niekam neužtenka kiaušių. Kur 
dar galima Vakarų visuome-
nėms labiau nusiristi? Po šio 
sprendimo, leidžiančio dopingo 
pririjusiam sportininkui daly-
vauti varžybose, kiti, garbingi, 
sportininkai turėtų tiesiog tą pa-
čią akimirką palikti arenas. Nes 
jose nebėra sporto. Bet medalis 
šiandien yra svarbiau už švarią, 
sąžiningą kovą. Todėl jos tie-
siog nebeliko. 

Apsimesti patogu. Nes ne-
reikia nieko daryti. O Vakaruo-
se, pripažinkime, ir norinčių, ir 
galinčių daryti trūksta. Visuo-
menė taip pat mieliau svaigsta 
apie klimato kaitą, apie 72 lyčių 
teises, apie „neapykantos kal-
bą“. Ji bando cenzūruoti pasau-
linę literatūrą, mokslo kalbą, 
netgi Šventąjį Raštą. Nes tai 
patogu ir nepavojinga. Kautis 
prieš Rusijos įtaką – pavojinga. 
Sunku. Reikia proto, talento, 
drąsos, strateginio mąstymo. 
Kategorijų, kurios nyksta Va-
karų visuomenėje, užtvindyto-
je pinigais „From Russia with 
love“. Čia vertybės ginamos lie-
žuviu. Svaigstama apie europi-
etiškus naikintuvus ir Europos 
kariuomenę. Nes JAV „Rusijos 
agentas“ Donaldas Trampas 
pagaliau liepė europiečiams 
persižiūrėti, kiek jie lėšų skiria 
savo gynybai. D. Trampas buvo 
„Rusijos agentas“, nes drako-
niškomis sankcijomis kiekvie-
nam, bent pirštą prikišusiam 
prie „Nordstream-2“ dujotekio, 
buvo trumpam užraukęs šito 
Rusijos gausybės ir įtakos rago 
statybas. Ir buvo baisiai blogas. 
Dabar gi prezidentas „miegan-
čioji gražuolė“ yra geras. Nes 
nieko nereikalauja. 

O paskui stebimės – kodėl 
virš Europos pakibo karo še-

šėlis? Kaip gi čia taip netikė-
tai? Kaip staiga atgijo Sovietų 
sąjunga numeris du? Nes ko-
munizmas, kaip totalitarinis 
režimas, niekada nebuvo pa-
smerktas. Nes nemažai Vakarų 
pasaulio politikų, vadinamoji 
„gėlių vaikų“ karta, patys ko-
munistavo. Nes Čegevaros 
yra ant šiandieninių jaunuolių 
marškinėlių. O Sovietų sąjun-
ga buvo visapusiškai gera, tik... 
„neteisingai suprasta“. 

Užtat ir turime Rusiją, kur 
dėl Konstitucijos buvo balsuo-
jama „na penke“ – ant kelmo. 
Ant daugiabučio suoliuko, o 
balsavimo „kabina“ buvo pre-
kybos centro vežimėlis. Kur 
net zoologijos sodo talismano 
žvėrelio rinkimus turi laimėti 
„teisingas“ kandidatas – „Vie-
ningąją Rusiją“ simbolizuo-
janti baltoji meška Šilka. Nors 
liaudis masiškai subalsavo 
už orangutaną Batu. Kuris, 
duok Dieve, gal nesužinos, 
ką perkeltine prasme reiškia 
„obezjanykas“ (beždžionynas, 
žargonu, laikinojo sulaikymo 
kamera). O Vakarų visuome-
nių „sėkmės“ demokratizuojant 
Rusiją simboliu galima laikyti 
youtube siužetą, kur užgesus 
policijos „voronokui“, sulaikyti 
demokratinio mitingo dalyviai, 
jį stumia. Užuot davę į kaulus 
konvojui ir paprasčiausiai išsi-
lakstę. Kur mušami žmonės ne 
ginami, o filmuojami. Tikintis 
„paviešinti“ režimo nusikalti-
mus, patogiai pamirštant, kad 
tas režimas nenubaustas už tai, 
kad numušė keleivinį lėktuvą 
su beveik 300 žmonių. Tai kas 
tada nubaus omonininką, spar-
dantį parkritusią mergelę, kai 
jos bernelis filmuoja šį procesą?

Rusijos ragai ir nagai išaugo 
ant Vakarų visuomenių klaidų. 
Ant aklo tikėjimo istorijos pa-
baiga ir visuotine gerove. Ant 
jaunystės iliuzijų apie komu-
nizmą, kurios neišnyko ir bran-
džiame amžiuje. Ant tingėjimo, 
negalvojimo, neryžtingumo, 
ant politinės korupcijos. Ant ne-
garbingos taikos – ant Minsko 
susitarimų, ant Krymo okupa-
cijos, ant Donbaso ir Lugans-
ko orkų nedorespublikų, ant 
sandėrio su Šėtonu, paminant 
beveik 300 žuvusių MH-17 
lėktuvo katastrofoje, atminimą. 

Neišmoktos tarpukario pa-
mokos – kai po pralaimėjimo 
I pasauliniame kare Vokietijai 
užteko vos dvidešimties metų, 
kad atkurtų savo galią ir vėl tap-
tų agresore. Atrodo, grįžo 1938-
ųjų Miunchenas su sandėriu su 
Šėtonu, tik šįkart derybų objek-
tas ne sudraskyta Čekoslova-
kija, o Ukraina. 1938-aisiais 
Vakarų politikai, vietoj karo 
pasirinkę gėdą, gavo ir gėdą, ir 
karą. Ką gausime šiandien? Ne 
veltui įžvalgieji romėnai sakė – 
si vis pacem, para bellum.
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Aiškėja naujosios daugiafunkcės sporto salės kontūrai – 
vykdomas viešasis pirkimas

Prieš trejus ar ketve-
rius metus pradėtas pla-
nuoti sporto kompleksas 
vis labiau tampa realybe, 
kadangi 2022 m. sausio 10 
d. paskelbtas tarptautinis 
viešasis rangos darbų pir-
kimas. Apie tai, kad rajo-
no sportininkai jau seniai 
pasigenda patogios vietos 
sportuoti ir kad Vyriausy-
bė pirmuosius 100 tūkst. 
eurų skyrė 2020 metais, 
esame rašę čia. Nuo to 
laiko iki dabar vyko bū-
simosios salės techninės 
dokumentacijos bei kitų 
statybos dokumentų ren-
gimas. 

Statybos darbai 
gali prasidėti 
jau vasaros viduryje
Apie tai, kiek gali užtrukti 

pirkimo procedūros ir kada 
gali prasidėti statybos, pa-
klausėme Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus Andriaus Bur-
nicko. Jis informavo, kad dėl 
statinio sudėtingumo pirki-
mas gali užtrukti ilgiau nei 
paprastai. Viešojo pirkimo 
eiga priklausys, kiek galimi 
rangovai teiks klausimų bei 
pretenzijų. Kai tik paaiškės, 
kas laimėjo šį pirkimą, bus 
pasirašoma rangos darbų su-
tartis. Bus suderintas rangos 
darbų grafikas ir prasidės re-

alūs statybos darbai. Pasak 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus, realu, kad sta-
tybos gali prasidėti vasaros 
viduryje arba, blogiausiu 
atveju, į rudens pusę.

Statinys pabrango 
dvigubai
Nors galutinė objekto 

statybos kaina paaiškės tik 
po viešųjų pirkimų, yra ži-
noma, kad vietoje anksčiau 
žadėtos maždaug 3 milijonų 
eurų kainos ji jau pakilo ir 
gali siekti net 6-7 milijonus 
eurų. Iš anksto buvo numa-
tyta, kad savivaldybė turės 
prisidėti ne mažiau nei 30 
proc. statybos darbų kainos. 
A. Burnickas informavo, kad 
naujajam sporto komplek-

sui šiemet iš savivaldybės 
biudžeto planuojama skirti 
427,7 tūkst. eurų, o iš vals-
tybės investicijų programos 
šiems metams yra skirta 998 
tūkst. eurų.

Pastatas skirtas 
daugeliui sporto šakų
Ar savivaldybės žadamas 

statinys vertas tokių pinigų, 
nuspręs rokiškėnai. Pradžio-
je – iš planuojamo statinio 
vizualizacijos ir savival-
dybės pateiktos informaci-
jos, kas planuojama įrengti. 
Statinys tikrai didžiulis. A. 
Burnickas informavo, kad 
daugiafunkcinė sporto salė 
bus pritaikyta krepšinio, tin-
klinio, salės futbolo, ranki-
nio sporto šakų treniruotėms 

bei varžyboms. Taip pat bus 
įrengti bėgimo takai, imtynių 
bei treniruoklių salės. Var-
žyboms stebėti planuojama 
įrengti 500 žiūrovų sektorių 
su sustumiamomis, mobi-
liomis tribūnomis. Salė bus 
sujungta su dabar jau esan-
čio baseino pastatu, taip bus 
patogiau naudotis ir baseino 
teikiamomis paslaugomis. 
Pastate suprojektuoti persi-
rengimo, trenerių kambariai, 
žiūrovų rūbinė. Tad stati-
niu galės džiaugtis daugelio 
sporto šakų mylėtojai.

Sporto komplekso staty-
bomis užsiima Rokiškio ra-
jono savivaldybės Strategi-
nio planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų skyrius.

Rita GRIGALIENĖ

Daugiavaikes ir mažas pajamas gaunančias rajono šeimas pasiekė dovanos

„Tarptautinė teisės 
firma „Sorainen“ išpildė 
net 21-os daugiavaikės ir 
mažas pajamas gaunan-
čios mūsų rajono šeimos 
norus! Atvežtos dovanos 
nuo virtuvės kombainų, 
sulčiaspaudžių ar bulvių 
tarkavimo mašinų iki 
gruzdintuvių ir mikro-
bangų krosnelių. Ir dar 

daugiau, nei buvo prašy-
ta (skalbimo priemonės 
bei saldžios dovanėlės).

 
Kaip sakė „Sorainen“ 

atstovai, tokia labdaros ak-
cija vykdoma jau ketvirtus 
metus. Šį kartą pasirinktas 
Rokiškio rajonas ir daugia-
vaikės šeimos, gaunančios 
mažas pajamas.

 Šeimas padėjo atrinkti 
savivaldybės administraci-
jos Socialinės paramos ir 
sveikatos skyrius, seniūnai 
ir socialinės darbuotojos. 
Kiekviena šeima išsakė, 
ko jiems labiausiai reikia 
buityje. Visos dovanos jau 
artimiausiomis dienomis 
pasieks šeimas. Dėl dide-
lio sergamumo nesiryžome 
visų sukviesti į vieną vietą, 
tam pritarė ir „Sorainen“ 

atstovai.
 Nuoširdžiai dėkojame 

tarptautinei teisės firmai 
„Sorainen“ ir šios akci-
jos kuratorei savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos ir sveikatos sky-
riaus vedėjo pavaduotojai 
Zitai Čaplikienei!“ - Feis-
buke rašė rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškyje bus atidarytas 
Seimo nario Jono Jaručio biuras

Seimo nario Jono Jaručio (Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga) padėjėjas Marius Markevičius „Rokiš-
kio Sirenai“ patvirtino, kad greitu metu Rokiškio mies-
to centre bus atidarytas Seimo nario biuras.

„Kaip ir kitų Seimo narių biurai, šis sudarys rajono 
gyventojams geresnes galimybes tiesiogiai susisiekti su 
Seimo nariu dėl jiems aktualių klausimų, kurių galbūt ne-
pavyksta išspręsti bendraujant su kitų institucijų atstovais“ 
- pasakojo M. Markevičius.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Alėjoje šalia Rokiškio dvaro –
medžiai papuošti trispalvėmis su QR kodais

Alėjoje šalia Rokiškio dvaro pamatę trispalvėmis 
papuoštus medžius nepraeikite pro šalį - ten ne tik 
dekoracija, bet ir QR kodas, kurį nuskenavus nusi-
kelsite į „Lietuvą Rokiškyje” - rasite įdomių klau-
simų apie Rokiškį, jo istoriją, žymius žmones bei 
atsakymus į juos.

 
Informacija pateikta ne tik tekstais, bet ir videofor-

matu.
 Ateik, skenuok, sužinok!

Rokiškio krašto muziejaus inform.

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Trijų dalių kostiumėlį: 
švarkelį, sijoną ir kelnes. 42 
dydis. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Mažai naudotus vyriškus 

natūralaus avikailio 
kailinius. 50-IV dydis. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Vyrišką švarką. 50 dydis. 
Tamsiai pilkos spalvos. 
Kaina 8 Eur.  



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-02-155 psl.

Praskambėjo žygis „Su trispalvėmis per Obelius“

Obeliai jau pradėjo 
minėti Vasario -16-ąją ir 
penktadienį per miestelį 
pražingsniavo sveikinimo 
žygis „Su trispalvėmis 
per Obelius“. Vėjuoto 
gan šaltoko oro nepabijo-
jo apie 150 dalyvių, kurie 
nuo Obelių gimnazijos 
patraukė prie Laisvės 
kovų istorijos muziejaus. 
Žygeivius lydėjo policijos 
automobilis.

Kaip sakė gimnazijos mo-
kytojai, dalyvių galėjo būti ir 
daugiau, nes nemažai moks-
leivių izoliuojasi arba serga. 
Mokiniai Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos paminėjimo 
renginiui ruošėsi, gaminda-
mi mažas trispalves. Nors iki 
Vasario 16-osios – dar kelios 
dienos, nuspręsta atšvęsti 
anksčiau, kol mokinukai dar 
mokykloje, mat nuo pirma-
dienio prasideda mokinių 
atostogos.

Renginį, kuris skatina ne-
pamiršti istorijos, mylėti Tė-
vynę ir didžiuotis, kad esame 
lietuviai, surengė penkios 
įstaigos bei organizacijos – 
Obelių gimnazija, Obelių 
socialinių paslaugų namų 
kultūros padalinys (vadovė 
Violeta Kazlauskienė prisi-
dėjo prie renginio organiza-
vimo, tačiau dalyvauti nega-
lėjo), Laisvės kovų istorijos 

muziejus, Obelių bendruo-
menė (dalyvavo pirmininkas 
Virginijus Pupelis) bei Obe-
lių seniūnija (seniūnė Jūratė 
Šinkūnienė). Prie muziejaus 
mokytojos Daivos Kundelie-
nės paruošti moksleiviai su-
rengė nedidelį koncertą.

Renginį vedė istorikė, mu-
ziejininkė Dijana Meškauskie-
nė. Žygeiviai su vėliavomis 
buvo sustoję širdies forma, 
giedojo Lietuvos himną, skan-
davo „Lietuva, būk laisva“. 

Istorikė Dijana Meškauskienė 
priminė, kodėl mums svarbi 
Vasario 16-oji. Mergaitė, var-
du Saulė, padeklamavo eilė-
raštį apie trispalvę, moksleivė 
Marija Adomavičiūtė perskai-
tė savo rašinį apie Lietuvos 
nepriklausomybę.

Eisenos Obeliuose daly-
viai pasirašė po Nepriklau-
somybės aktu, savo parašu 
patvirtindami, kad yra šio 
akto tęsėjai.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Tautodailininkės Alės Deksnienės fotografijų paroda „Veltinis fotografijoje“, par-

odų galerijoje „Autografas“. 
Spaudinių paroda „Algimantui Zurbai – 80“, Lankytojų skyriuje.
Bibliotekininkės Liucijos Užtupienės karpinių paroda, Lankytojų skyriuje.
„Kultūros darbuotojas ir knygnešys Juozas Zauka (160-osioms gimimo meti-

nėms)“, skirta Lietuvos universitetų metams, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Albumų „Laisvės paženklinti“ paroda, Meno ir muzikos erdvėje. 
Rokiškio Jaunimo Centro Dailės mokyklos Jaunųjų keramikų kūrybinių lipdinių 

paroda, Meno ir muzikos erdvėje. 
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda  „Žiemos skaitiniai“
Spaudinių paroda „Vytei Nemunėliui -115“, skirta poeto, literatūros kritiko Ber-

nardo Brazdžionio 115-osioms gimimo metinėms.
Rokiškio lopšelio/darželio auklėtinių kūrybinių darbelių paroda „Trys gražiausios 

spalvos“. 
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Vasario  15 d. 10 val. –  Literatūrinis rytmetis „Šios žemės vardas – Lietuva“, skirtas 

Vasario 16 –jai - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Viešosios bibliotekos vaikų ir 
jaunimo skyriuje. 

URM primygtinai ragina Lietuvos piliečius nevykti 
į Ukrainą, ten esančius – grįžti

Dėl galimų susisie-
kimo oro keliu trikdžių 
Užsienio reikalų ministe-
rija (URM) primygtinai 
ragina Lietuvos piliečius 
nevykti į Ukrainą, o šiuo 
metu Ukrainoje esančius 
Lietuvos piliečius – nedel-
siant išvykti iš šalies.

„Prašome išlikti bu-

driems, sekti naujienas, in-
formuoti artimuosius apie 
savo buvimo vietą ir vado-
vautis oficialiomis Ukrainos 
valdžios bei Lietuvos Vy-
riausybės rekomendacijo-
mis“, – pranešė URM.

Ministerija  atkreipia dė-
mesį, kad šiuo metu galioja 
rekomendacija nevykti ir į 
Baltarusiją.

URM teigimu, Ukrainoje 
esantys Lietuvos piliečiai 
turi nedelsiant užsiregis-
truoti ministerijos interneti-
nėje svetainėje, kad prirei-
kus būtų galima susisiekti 
dėl konsulinės pagalbos.

Lietuvos ambasada 
Ukrainoje ir toliau vykdo 
visas pagrindines funkcijas.

BNS inform.

Labiausiai nepasiturinčius rokiškėnus kovą pasieks parama
Kovą bus dalinama 

Europos Sąjungos para-
ma maisto produktais la-
biausiai nepasiturintiems 
gyventojams. Projekto 
tikslas- pagalba maisto 
produktais ir higienos 
prekėmis labiausiai skurs-
tantiems asmenims.

Dėl minėtos paramos 
į seniūnijas gali kreiptis 
asmenys, kurių  pajamos 
vienam šeimos nariui nevir-
šija 1,5 VRP (193,50 Eur), 
išimties atveju (ligos, nelai-
mės, neįgalumo, sulaukus 
senatvės pensinio  amžiaus 
ir kt.) pajamos neviršija 3 
VRP (387 Eur) ir pateikti 
prašymą, atitinkamas pažy-
mas ir dokumentus.

Maisto produktų dalini-

mas labiausiai skurstantiems 
asmenims  nuo kovo 1-os-
ios (vasario 28 d. seniūnijos 
maisto produktus pasiima iš 
sandėlio).

Esant valstybės lygio eks-
tremaliai situacijai, siekiant 
apsaugoti minėtos paramos 
dalintojus ir gavėjus, parama 
bus dalinama pagal seniūni-
jų nustatytą dalinimo tvarką. 
Maisto produktai bus sudė-
ti į paketus (atsinešti savų 
maišelių nerekomenduoja-
me). Atsiimant paketus, pa-
ramos gavėjams pasirašyti 
nereikės, už juos pasirašys 
socialinis darbuotojas arba 
socialinio darbo organizato-
rius. Paramos gavėjai priva-
lo laikytis saugaus atstumo. 
Bus dalinama po 1 vienetą :

kiaulienos konservai 0,4 
kg;

vištienos konservai 0,4 
kg;

ryžių kruopos virimo pa-
keliuose 0,5 kg;

konservuoti žalieji žirne-
liai- 0,4 kg;

pirmos rūšies kvietiniai 
miltai 1 kg;

makaronai 0,5 kg;
greito paruošimo avižų 

košė su džiovintais vaisiais 
0,06 kg;

baltasis cukrus po 1 kg;
konservuota šiupininė 

sriuba 0,48 kg.
Vieno paketo svoris 

– 4,74 kg. Bus dalinami 
maišeliai paramai sudėti.

Rajono savivaldybės 
inform.

Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką striukę su 
kapišonu. 46 dydis. Rudos 
spalvos. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Šviesius sportinius batus. 
40-41 dydis, dvi poros. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Pašiltintą paltą. Violetinės 
spalvos. 46 dydis. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Ilgo plauko moteriškus 
kailinius. 48 dydis. 
Tamsesnės spalvos. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 657 44 181. 

Rokiškis
• Naujas moteriškas basutes. 
41 dydis. Atskiro kulniuko 
nėra. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką naują pūkinę 
striukę. 52 dydis, melsvos 
spalvos. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką juodos spalvos 
ilgą žieminę striukę su 
kapišonu. XXL dydis. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Geltonus odinius 
moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 

27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu 
padu. 40 dydis. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Naują pavasarinę striukę, 
įvairius rūbelius 98 cm ūgio 
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



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-02-15 6 psl.

Egiptas: istoriko svajonių ir kontrastų šalis (II)
Tęsiame pasakojimą apie 

mūsų viešnagę Egipte. Ke-
liauti neretai baiminamasi dėl 
covid-19 pandemijos. Tačiau 
praktika parodė, kad Egiptas 
yra ypač palanki šalis tiems, 
kurie itin baiminasi susirg-
ti. Pačiame Egipte covid-19 
praktiškai nėra. Jei, žinoma, 
šios „dovanėlės“ neatsivešite 
su savimi. Bet tam tikros tai-
syklės galioja ir ten.

Ko reikia, 
norint iškeliauti?
Jei norite ramiai keliauti pos-

tcovidiniame pasaulyje, jums, 
be abejo, reikės skiepų. Žinoma, 
galima ten kažkaip ir testuotis, 
tačiau svečioje šalyje, nemokant 
kalbos, nežinant jos sveikatos 
sistemos ypatumų, sutikite, tai 
nėra pats geriausias variantas. 
Mums testai neaktualu – esa-
me skiepyti dukart AstraZeneca 
vakcina. Šiaip, norint ramiai pa-
tekti į šalį, reikia bent jau dviejų 
skiepų, išskyrus tas vakcinas, 
kuriomis nuo covid-19 skiepija-
ma antrą kartą.

Taigi, norint iškeliauti, pir-
miausia bus reikalingas europi-
nis skaitmeninis skiepijimo pa-
žymėjimas. Jį gausite be vargo 
e-sveikatos puslapyje. Šį pažy-
mėjimą atsispausdinti nebūtina 
(bet patartume tai padaryti, nes 
jo tikrai ne vieną kartą prireiks). 
Pirmą kartą šį pažymėjimą reiks 
pateikti jau registruojantis skry-
džiui Vilniaus oro uoste. Dar 
kartą jis bus patikrintas ir įlaipi-
nant į lėktuvą.

Toliau, norint patekti į Egip-
tą, reikės užpildyti specialų 
šios šalies blanką apie tai, kad 
nesergate covid-19 ir nejaučia-
te peršalimo ligų požymių. Tą 
blanką, iš dalies jau ir užpildytą, 
paprastai išduoda kelionės ope-
ratorius ar jo atstovas. Pildyti šį 
blanką galite netgi sėdėdami jau 
lėktuve.

Likus maždaug valandai 
iki skrydžio pabaigos, lėktuvo 
palydovai išdalina specialias 
korteles. Ji reikalinga įvažiuoti 
į Egiptą. Tokia dalinama ir oro 
uoste, prie pasų patikros. Ta-
čiau tenai ją gauti reikia atsto-
vėti eilę ir pildyti ją gaištamas 
laikas. Pildant kortelę, nereika-
linga jokia ypatinga informaci-
ja. Pateikiama vardas, pavardė, 
pilietybė, paso numeris ir pažy-
mima varnele, koks yra kelionės 
į Egiptą tikslas. Taip pat nuro-
doma vieta, kurioje vizito į šalį 
metu būsite apsistoję. Tikslaus 
adreso nereikia, užtenka nuro-
dyti viešbučio pavadinimą.

Užpildžius dokumentus, lėk-
tuvo palydovai surinko blankus, 
kuriuose nurodyta, kad neserga-
te covid-19. Korteles, kaip jau 
minėta, turite pasilikti su savimi 
ir atiduoti Egipto pareigūnams, 
tikrinantiems pasus.

Procedūros paprastos
Nusileidus lėktuvui, kelei-

vius pirmiausia pasitiko mūsų 
kelionės operatoriaus atstovas, 
šaukdamas įvairiomis kalbo-
mis (ir lietuviškai) operatoriaus 
pavadinimą. Surinktas „ave-
les“ nusivedė prie specialaus 
langelio, kuriame pareigūnas 
pagal sąrašą į pasus suklijavo 

Egipto vizas tiems, kurie, kaip 
ir mes, iš anksto jas nusipirko. 
Toliau – standartinės patikros, 
įskaitant ir skaitmeninį skiepų 
pažymėjimą.

Praėjus visas procedūras, at-
siėmus lagaminus, vėl patenka-
ma į rūpestingas kelionių ope-
ratoriaus atstovų rankas. Prie 
išėjimo iš oro uosto rikiuojasi 
dešimčių kelionių organiza-
torių atstovai, kad saviškius 
keleivius nukreiptų prie opera-
toriaus kioskelio. Priėjus prie 
langelio, užtenka prisistatyti 
ir ten bus nurodytas autobuso, 
kuris jus nuveš į jūsų viešbutį, 
numeris. Jei abejojate, paklaus-
kite vairuotojo, jis paaiškins, ar 
būtent šis autobusas veža į nu-
rodytą viešbutį. Nes aikštelėje 
stovi paprastai ne vienas to ke-
lionių operatoriaus autobusas, 
tad vien pasikliauti didžiuliu 
užrašu ant jo neverta.

Autobuse kelionių operato-
riaus atstovas jau duoda pirmą-
ją instrukciją, ką ir kaip reikia 
daryti. Svarbiausias susitikimas 
su viešbučio gidu. Nors rytinių 
kaimynų keliautojų apžvalgose 
susitikimas su viešbučio gidu 
apibrėžiamas kaip nebūtinas, 
netgi vengtinas (atseit nieko 
gero nepasakys, tik kiš ekskur-
sijas), tačiau nuoširdžiai patar-
čiau į šį susitikimą nueiti. Dėl 
bendrosios tvarkos.

Kas garsiau pypsi, 
tas ir teisus
Kelionė iš Hurgados oro 

uosto į viešbutį buvo trum-
pa, bet įspūdinga. Atrodo, kad 
egiptiečiams, norintiems gauti 
vairuotojo pažymėjimą, reika-
lingas tik vienas įgūdis: sava-
laikiai ir garsiai pypsinti garso 
signalu. Ir reikia laikyti ne vai-
ravimo, o pypsinimo egzaminą. 
Kaip aiškino gidai, pypsinama 
įvairiomis progomis: norint pa-
sisveikinti, pasikalbėti. Maža to, 
buvo akivaizdžiai pademons-
truota, kaip pypsėjimu riejasi du 
vairuotojai, nepasidalinę kelio. 
Atvirai sakant, tarp pasisveiki-
nimo ir rietenų mes didelio skir-
tumo neišgirdome. Ir kėlėme re-
torinį klausimą, kas nutiktų, jei 
staiga sugestų garsinis signalas? 
Apskritai, jei reiktų apibūdinti 

Hurgados, kaip miesto, garsus, 
jų būtų du: ištisinis pypsėjimas 
ir retkarčiais – muedzinų, kvie-
čiančių maldai, giesmės.

Šviesoforą gidai pristatė 
kaip vieną iš miesto įžymybių. 
Viso nemažame mieste yra 14 
šviesoforų, ir, kaip sakė, kai 
kurie netgi neveikia. O Kaire, 
Egipto sostinėje, apskritai nėra 
šviesoforų. Tačiau ten įprasti 
ir kur kas dažniau nei pas mus 
pasitaiko greičio mažinimo kal-
neliai.

Nors eismas reguliuojamas 
iš esmės pypsėjimu, pasak gidų, 
eismo įvykiai yra gana reti. Ta-
čiau nemažai mašinų išdidžiai 
nešioja „kovinius“ randus: ap-
lankstyti sparnai, apdaužyti 
bamperiai.

Apie tai, kad kažkas pasivar-
gintų laikytis kelių eismo tai-
syklių, sunkus klausimas. Štai 
jei sustojote pereiti gatvę, lavi-
ruodamas tarp kitų mašinų per 
kokias tris-penkias sekundes 
sustos taksi automobilis, žino-
ma, užkirsdamas kelią kitoms 
mašinoms ir sulaukdamas kelių 
tingių papypsenimų: uždarbis 
čia šventas dalykas ir niekas 
dėl to, kad reikėjo staigiai min-
ti stabdžio pedalą, pernelyg ne-
pyksta.

Kadangi pėsčiųjų perėjų 
gatvėse nėra nuo žodžio su-
vis, tai gatvės perėjimo būdą 
pavadinau kamikadzės meto-
du. Apsidairai, kur tarpas tarp 
mašinų didesnis, o jos iš toli 
atodo minkštesnės, mintyse 
persižegnoji (kartais norėjosi 
persižegnoti ir ne tik mintyse) 
ir pirmyn. Kaip matote, nesu-
važinėjo.

Kitas mums, ypač vyrui, 
didelį įspūdį palikęs vaizdas – 
tvarka miesto gatvėse. Apskri-
tai, pagrindinė Šeraton gatvė 
švari ir tvarkinga. Tačiau apie 
savo prekybos vietą šlavinėjęs 
vyriškis šiukšles sukasė į sem-
tuvėlį, o jo turinį – tik švyst tie-
siai į gatvę. Vos keli žingsniai 
nuo pagrindinės gatvės, ir ten 
jau vaizdas toks, kad kas būtų 
netyčia išvertęs šiukšlių kon-
teinerį tiesiai į gatvę.

Internetas lėtokas
Viešbutis „Le Pacha resort“ 

įsikūręs pačiame miesto centre, 
pagrindinėje gatvėje. Autobusas 
sustojo tiesiog gatvėje, vairuo-
tojas padėjo nunešti lagaminus 
ir štai pirmoji patikra prie durų. 
Lagaminus ten ir palikome: at-
eis nešikas ir paims. Rankinis 
bagažas buvo patikrintas ir bu-
vome pakviesti prie registratū-
ros. Čia gavome savąsias apy-
rankes, kambario raktus bei dvi 
korteles paplūdimio rankšluos-
čiams.

Egipte įprasta, kad pateikiant 
pasus registracijai, paliekami ir 
pirmieji arbatpinigiai. Jų dydis 
maždaug 10 dolerių. Kupiūra 
įdedama į pasą. Viešbučiui rei-
kia pateikti pasus, skaitmeni-
nius skiepijimo pažymėjimus, 
taip pat ir lapą, kuris tarnauja 
bilietu į lėktuvą. Ant to lapo 
taip ir parašyta: „kopija viešbu-
čiui“. Registratūros darbuotojai 
puikiai kalba rusiškai, taigi, jie 
klausia, kokiame aukšte norėtu-
me apsigyventi. Į tai atsakome, 
kad jis gal pats galėtų ką reko-
menduoti. Ir gauname kambarį 
antrame aukšte, su puikiu vaiz-
du į baseinų erdvę.

Kol ateis nešikas, siūloma 
pasivaišinti gėrimais ir kava. 
Prie viešbučio registratūros 
esantis baras dirba kiaurą parą. 
Ir tai yra vienintelė vieta, ku-
rioje veikia nemokamas wi-fi 
ryšys. Atskira kalba apie inter-
netą. Tai Egipto viešbučiuo-
se – keiksmažodis. Ryšys toks 
lėtas, kad galima „mesendže-
riu“ rašyti tik tekstines žinutes. 
Numeriuose interneto apskritai 
nėra, tačiau tokį pat lėtą galima 
užsisakyti už du dolerius parai.

Atėjus nešikui, keliaujame į 
savo numerį. Viešbutis sudary-

tas iš daugybės trijų aukštų pas-
tatų, imituojančių senąją Egipto 
architektūrą. Nešikas paaiškino, 
kaip naudotis seifu, parodė, kaip 
reguliuojamos šviesos, ir gavęs 
arbatpinigius, išskubėjo savo 
reikalais.

Kambarys – 
ne prašmatnus, 
bet labai švarus
Pirmasis vaizdas kambary-

je – labai neblogas. Baldai – 
kuklūs, imituojantys paprastą 
kaimo stilių. Prabangos nėra, 
tačiau jauku ir labai tvarkinga. 
Štai čia ir skiriasi mūsų pama-
tytas vaizdas nuo to, kuris ap-
rašytas atsiliepimuose kelionių 
operatoriaus puslapyje. Kam-
barys – idealiai švarus. Pataly-
nė ir rankšluosčiai nėra nauji, 
tačiau išskalbti idealiai. Vonios 
kambaryje jokių santechnikos 
rūdžių ar nešvarumų nėra, van-
duo neteka. Ir karštas vanduo 
kiaurą parą. Žodžiu, visapusiš-
kai tvarkinga. Lodžija taip pat 
tvarkinga: joje stovi staliukas ir 
dvi pintos kėdelės. Vienintelis 
didesnis trūkumas: nėra kur pa-
sidžiauti maudymosi drabužių. 
Dieną juos kabinome lodžijoje 
ant kėdės atkaltės, o vakare – 
vonoje vietoj rankšluosčių.

Įdomu tai, kad vonios kam-
baryje, kambaryje ir lodžijoje 
yra padėtos peleninės. Mes jau 
spėjome atprasti, kad viešose 
vietose paprastai nerūkoma. 
Egipte iš esmės rūkoma visur. 
Taip pat ir viešbutyje – rūkyti 
galima visur, išskyrus viešbu-
čio valgyklą.

Kambariai tvarkomi pagal 
pageidavimą. Ten yra kortelė, 
kuri paliekama ant durų: vieno-

je pusėje prašymas sutvarkyti 
kambarį, kitoje – prašymas ne-
trukdyti. Mes kambarį prašėme 
tvarkyti kas antrą dieną. Apie 
tai, kad jame lankėsi kambari-
nis (kambarinėmis ten dirba tik 
vyrai), pamatydavome iš karto, 
mat ten žmonės iš tiesų dirbo 
nuoširdžiai. Nors tai ir nebūti-
na, tačiau prieš palikdami kam-
barį tvarkyti, ant lovos padėda-
vome du dolerius ir šokoladą. 
Tai, ką ketinate padovanoti 
kambariniui, reikia palikti ant 
lovos. Jei padėsite tai ant spin-
telės ar stalo, žmogus tiesiog 
tokių dalykų neims, kad nebūtų 
apkaltintas vagyste. Apie jas, 
beje, negirdėjome. Nors, tiesą 
pasakius, kambaryje yra seifas, 
bet jame nei pasų, nei pinigų 
nelaikėme, maža ką. Šiaip būtų 
patarimas visų pinigų vienoje 
vietoje nelaikyti. O ir grynųjų 
daug nereikia – daugelyje vietų 
galima atsiskaityti kortelėmis.

Kalbant apie viešbučio šva-
rą, tai galima pasakyti tiek: tam 
skiriama išties daug dėmesio ir 
pastangų. Granitiniai takeliai 
nuolat plaunami. Gėlynai ravi-
mi ir laistomi kasdien. Po saulės 
laidos tvarkomi baseinai, jų van-
duo skaidrus skaidrutėlis. Teri-
torija nuolatos grėbstoma, šluo-
jama. Galutinai mus „pribaigė“ 
vaizdas ankstų rytą: viešbučio 
paplūdimyje, gelbėtojo vado-
vaujama, jį grėbstė ir didesnius 
akmenukus į karutį rinko trijų 
žmonių brigada. Šiukšliadėžės 
yra vos poros metrų atstumu, 
nuolatos valomos. Po paplūdi-
mio skėteliu, ant staliuko yra 
peleninės. Jos keičiamos kelis 
kartus per valandą. 

Į 7 p.
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Ieškokite
prekybos centruose!

Vasario 16-ąją – Mero padėkų vakaras 
ir Rokiškio krašto jaunųjų talentų koncertas

Vasario 16 d. 18 val. Rokiškio kultūros centro Didžiojoje salėje
 Mero padėkos raštai tradiciškai teikiami vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkū-

rimo dieną.
 Vakaro vedėja NOMEDA MARČĖNAITĖ
 Koncertinėje programoje – Rokiškio krašto jaunieji talentai
 RENGINYS NEMOKAMAS
 Svarbi informacija:
Renginyje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų 

infekcijos simptomai (karščiavimas, kosulys, dusulys).
Uždaroje erdvėje viso renginio metu, visi vyresni nei šešerių metų žiūrovai privalo 

dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai 
dengiančius nosį ir burną.

Visi renginio dalyviai privalo laikytis asmens higienos – rankų higiena, kosėjimo ir 
čiaudėjimo etiketas ir kt.

Nesilaikant šių taisyklių, bus paprašyta palikti renginį.

Egiptas: istoriko svajonių ir kontrastų šalis (II)
Iš 6 p.
Tuo pačiu surenkamos ir 

paplūdimio lankytojų paliktos 
vienkartinės stiklinytės.

Tačiau... Kai kurių viešbučio 
lankytojų elgesys yra pasibaisė-
tinas. Štai tik paplūdimyje prie 
baro yra duodami plastikiniai 
šaukštukai (kituose baruose 
– mažytės medinės lopetėlės 
cukrui maišyti). Tai spėkit kas 
į smėlį pritrypė tų plastikinių 
šaukštukų? O paskui patys ant 
jų ir lipa. Dar įspūdingesnis bui-
tinio chamizmo pavyzdys buvo 
kaktusų klomboje. Ten kaktusai 
didumo sulig geru pufu, o spy-
gliai – kone sprindžio ilgio. Ir 
vis tiek kažkas nepatingėjo pra-
lįsti tarp tų kaktusų, kad užkištų 
popiergalį...

Kuo skiriamės 
nuo kaimynų
Apskritai viešnagė Egipte 

parodė, kokį evoliucijos kelią 
per trisdešimt metų nuėjo mūsų 
visuomenė. Viešbutyje telpa 
maždaug 400 gyventojų, dabar, 
ne sezono metu, jų buvo apie 
250. Dauguma – Rytų Europos 

atstovai. Sutikome maždaug 
dešimtį lietuvių, tiek pat latvių, 
keletą estų, nuostabią čekų se-
nukų porelę, porą vokiečių. 
Likę viešbučio kaimynai – bal-
tarusiai, ukrainiečiai ir rusai.

Liūto dalies nemalonumų, 
į kuriuos įsiveldavo viešbučio 
gyventojai, autoriai būdavo 
būtent pastarieji. Visgi būtina 
pažymėti, kad absoliuti daugu-
ma žmonių elgėsi kultūringai ir 
problemų nekūrė bei neieškojo. 
Tačiau, kaip sakoma, šaukštas 
deguto sugadina statinę me-
daus. Apskritai, tos kiaulystės 
buvo smulkios, bet ne itin ma-
lonios.

Mūsuose įprasta gerbti dir-
bantį žmogų. Tad ir į viešbu-
čio patarnautojus žvelgėme su 
pagarba, kaip į žmones, kurie 
stengiasi padaryti mūsų po-
ilsį įdomesniu ir patogesniu. 
Lietuviai, latviai palikdavo ir 
arbatpinigių, ir užsisakydavo 
masažo, grožio procedūrų ne 
dėl to, kad jų labai reikia, o kad 
leistų užsidirbti kelis dolerius 
viešbuči personalui. Daugelį 
dalykų darėme patys, atrodo, 

kad taip ir savaime supranta-
ma: pasistumti gultą, pasikloti 
rankšluostį, paduoti indus juos 
renkančiam patarnautojui. Ir 
labai nemalonu matyti, kai kaž-
kas šalia vos ne koja diriguoja 
patarnautojui, kad tas dar du 
centimetrus pastumtų gultą ir 
ant jo patiestų rankšluostį.

Arba jei pasakyta, kad už 
plūdurų plaukti negalima, spė-
kit iš trijų kartų, ką tokius tris iš 
už jų iš jūros traukė gelbėtojai... 
Kitas gana nemalonus rytietiš-
kas bruožas – nepaisyti asme-
ninių ribų. Mums jau ir į galvą 
nešautų, kad į paplūdimį galima 
atsitempti garso kolonėlę ir visu 
garsu leisti: „Veter s moria dul, 
bolše ne pridu“. Arba taip pat 
triukšmauti vidury nakties vieš-
bučio amfiteatre. Dėl to į vieš-
butį net buvo atvykusi turizmo 
policija: kažkas iš gretimo vieš-
bučio (kuris yra kaimynystėje, 
beje) pasiskundė dėl triukšmo 
negalį miegoti.

Kadangi vietiniai alkoholi-
niai gėrimai yra nemokami, tai 
nesaikingumas geriant irgi kri-
to į akis. Ne vieną padauginusį 

viešbučio apsauga kantriai paly-
dėdavo į kambarį. Dėl tos pačios 
priežasties baseinuose ir jūroje 
maudytis galima tik iki saulė-
lydžio. Mat padauginusius van-
duo traukia it magnetas. Ir patys 
viešbučio gyventojai vieni kitus 
saugo nuo nemalonumų. Antai 
vienas pirmą dieną nemokamų 
gėrimų padauginęs „braliukas“ 
latvis vis veržėsi pamatyti nak-
tinę Hurgadą. Mano vyras ir kiti 
lietuviai vos ne už pakarpos jį 
gaudė, kad neprikrėstų nesąmo-
nių. Ryte, išsiblaivęs, žmogus 
atėjo ir padėkojo už tai, kad ne-
leido jam susirasti nuotykių ant 
savo galvos.

Skyrėmės nuo rytiečių kai-
mynų ir kelionių dokumentų 
niuansais. Tą sužinojome antro-
sios dienos rytą, kai paplūdimy-
je naujokus aplankė viešbučio 
gydytojo padėjėja, jauna, labai 
maloni rusė iš Sankt Peterburgo. 
Moteris, sužinojusi, kad mes iš 
Lietuvos, tiesiai šviesiai pasakė: 
„Pas jus, pribaltus, visada tvar-
kingi dokumentai ir draudimai. 
Kas jums benutiktų, kreipkitės į 
gydytoją, su draudimu jums vis-

kas nemokamai. O štai rusams 
apsilankymas pas gydytoją – 
trisdešimt dolerių“. Įsikalbėjo-
me. Paklausėme, čia kokia dis-
kriminacija, ar kaip? Pašnekovė 
paaiškino, kad jos tėvynainiai 
tiesiog labai taupo kelionėms, 
tad dažnai arba vyksta be drau-
dimo, arba įsigyja tokį, kuris 
nepadengia tam tikrų išlaidų. 
Ji pažymėjo, kad mūsiškiams ir 
gydytojo pagalbos reikia rečiau, 
nes tiesiog esame kitos kultūros, 
pripratę laikytis tam tikrų taisy-
klių. Pavyzdžiui, vengiame kišti 
į burną, kas papuola. Gatvėje 
maistą perkame rečiau, todėl 
rečiau ir apsinuodijame. Ma-
žiau ieškome nuotykių, esame 
atsargesni. Ir bekalbant – to pa-
vyzdys: visi žino, kad iš Egipto 
koralų išvežti negalima, tačiau 
iš vandens išlipo pilietis su ko-
ralo šaka saujoje. Kam apskritai 
tą koralą laužyti, jei jo niekur 
negalėsi padėti? Klausimas re-
torinis...

Tačiau nuo bėdų kelionėje 
niekas neapsaugotas. Tai nutiko 
ir šauniam bičiuliui iš Lietuvos. 
Jis tiesiog žaidė paplūdimio tin-

klinį, nikstelėjo ir įsibrėžė koją. 
Atrodytų, smulkmena. Tačiau 
koja ėmė tinti. Kreipėsi į vieš-
bučio gydytoją, o šis suorgani-
zavo išvyką į vietos ligoninę, 
kur koją peršvietė, išrašė vaistų. 
Aptarnavimu žmogus liko pa-
tenkintas.

Kitas pavyzdys, dėl ko rei-
kalingas draudimas: paplūdimio 
kaimynė rusė įbrido į vandenį 
basomis, ir sugebėjo užlipti ant 
jūrų ežio. Šiaip jau arti kranto 
tų ežių lyg ir nebuvo matyti, bet 
va, vienas pasitaikė. Keli įspū-
dingo ilgio spygliai liko pėdoje. 
Kaip ji pati sakė, šiaip jau tuos 
spyglius galima prideginti ciga-
rete – jie išsilydo. Bet moteris 
nerizikavo, kreipėsi į gydytoją, 
kuris juos ištraukė ir išrašė an-
tibiotikų.

Per visą atostogų laiką vieš-
butyje buvo tik vienas covid-19 
atvejis. Juo sirgo baltarusė, šią 
ligą atsivežusi iš namų. Ji buvo 
izoliuota, o jos vyras, kurio tes-
tas buvo neigiamas, tęsė savo 
atostogas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Pavalkus arkliui su 
priedais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Radijo imtuvą VEF-214. 
Kaina 10 Eur.  

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• PS4 Slim 1TB konsolę. 
Buvo saugoma ir prižiūrėta. 
Komplektą sudaro pati 
konsolė, du pulteliai ir visi 
laidai. Papildomai pridėsiu 
6 žaidimus. Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 606 34 017. Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tablet 

X-103F 2018. Skilęs, 
naudotis netrukdo. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi Intel Pentium 
G4400. LGA 1151. MSI 
H110M Pro-vd Plus. 4 GB 
RAM DDR4. 120 GB SSD 
naujas. Windows 10. Kaina 
155 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Vilnius

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina - 207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei P30 Lite 128 GB 
Black. Pilna komplektacija, 
garantija iki 2022-05-22. 
Puikiai veikiantis, buvo 
prižiūrimas. Būkle 10/10. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 690 55 698. Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Samsung J5 išmanųjį 
telefono dekliuką. Kaina 
8 Eur. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. Pilna 
komplektacija. Spalva 
Coral Blue. Dedamos 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, kroviklis. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis



2022-02-15 8 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Savivaldybė ruošiasi pradinukams pripirkti 
apsauginių kaukių. Kompensuos ministerija

Vasario 9 d. pasklido 
žinia, kad Vyriausybė nu-
sprendė savivaldybėms 
kompensuoti išlaidas, per-
kant vaikiškas medicini-
nes kaukes. Pradinukams 
veido kaukės arba respi-
ratoriai tapo privalomi 
nuo 2021 m. gruodžio 1 d. 
Savivaldybėms bus kom-
pensuojamos išlaidos už 
dvi vaikiškas medicinines 
kaukes vienam 1–4 klasių 
mokiniui per dieną, kol 
kaukės bus privalomos. 
Kai kurios savivaldybės 
užpirko vaikiškų veido ap-
sauginių kaukių, paskelbę 
viešuosius pirkimus jau 
anksčiau. Pasidomėjo-
me, kaip sprendžiamas šis 
klausimas Rokiškio rajono 
savivaldybės ugdymo įstai-
gose.

Anksčiau kaukėmis 
rūpinosi pačios mokyklos
Kitos dienos ryte po Vy-

riausybės nutarimo savi-
valdybės Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas Aurimas 
Laužadis apie pasikeitimus 
dar nežinojo.

„Mokyklos pačios rūpi-
nasi kaukėmis. Kas kiek iš-
leidžia pinigų, savivaldybė 
po to kompensuoja. Šiuos 
reikalus tvarko Finansų sky-
rius“, – informavo Švietimo 
ir sporto skyriaus vedėjas.

Vėliau Švietimo ir sporto 
skyrius išsiuntė paklausimus 
mokykloms, kiek joms rei-
kia parūpinti vaikiškų veido 
kaukių.

Savivaldybei kaukės gali 
kainuoti 25 tūkst. Eur, tačiau 
išlaidas kompensuos minis-
terija.

Savivaldybės Finansų 
skyriaus vedėja Reda Dū-
dienė pasitikslino Finansų 
ministerijoje, kaip vis dėlto 
bus kompensuojama už pra-
dinukų kaukes. Gautas atsa-
kymas, kuriame Finansų mi-
nisterijos atstovė informavo, 
kad šios išlaidos savivaldy-
bėms bus kompensuotos už 6 
mėnesius (už laikotarpį nuo 
2021 m. gruodžio mėnesio, 
kada atsirado reikalavimas 
visiems mokiniams ugdymo 
įstaigose dėvėti kaukes, iki 

2022 m. gegužės mėnesio). 
Pagal Vyriausybės nurody-
mą, vienam moksleiviui die-
nai priklauso dvi kaukės.

Pagal mokinių registro 
duomenis, mūsų savivaldy-
bės mokymo įstaigose yra  
826 pradinukai. Finansų 
skyriaus vedėja paskaičiavo, 
kad iš viso reiktų 208 tūks-
tančių kaukių. Šiuo metu 
savivaldybė planuoja vyk-
dyti pirkimą centralizuotai 
ir kaukes išdalinti įstaigoms. 
Kiek tai kainuos, R. Dūdie-
nė negalėjo tiksliai įvardinti. 
Preliminariais paskaičiavi-
mais, jei mažmeninėje pre-
kyboje vienos kaukės kaina 
apie 12 ct., tai jos kainuotų 
apie 25 tūkst. eurų. Perkant 
centralizuotai, kaina turėtų 
būti mažesnė.

Bus išdalinta 
daugiau „valdiškų“ 
kaukių mokiniams
Kaip sekasi mokinius 

aprūpinti kaukėmis, pasitei-
ravome Rokiškio mokyklų, 
kuriose mokosi pradinukai, 
vadovų.

Juozo Tūbelio progim-
nazijos direktorius Zenonas 
Pošiūnas buvo šiek tiek nu-
stebęs dėl klausimų, tačiau 
situaciją mokykloje išsamiai 
pakomentavo: „Kaukės yra 
būtinos, kad neužsikrėstu-
me. Manau, jau įpratome 
prie jų. Mokinių tėveliai iki 
šiol buvo rūpestingi ir vai-
kus kaukėmis aprūpindavo. 
Progimnazija pasirūpindavo 

kaukėmis tų mokinių, kurie 
kaukes pamesdavo, suplėšy-
davo ar užmiršdavo atsineš-
ti. Per dieną išdalindavome 
apie šimtą kaukių. Šiandien 
(vasario 10 d. – aut. pasta-
ba) savivaldybės Švietimo 
ir sporto skyriaus vedėjas 
užklausė, koks bus veido 
apsauginių kaukių poreikis. 
Anksčiau mokykla pirkdavo 
kaukes, kurias turėdavo kaip 
rezervą, o po to jų įsigijimą 
kompensuodavo savival-
dybė. Supratau, kad dabar 
pirkimą vykdys pati savival-
dybė. Turėsime pateikti duo-
menis, kiek veido apsaugi-
nių kaukių reikia. Šiuo metu 
progimnaziją lanko 246 
pirmų – ketvirtų klasių mo-
kiniai. Jeigu skaičiuotume, 
kad vienam moksleiviui per 
dieną turime išduoti dvi kau-
kes, tai vienai dienai - 492. 
Vienai savaitei – jau 2500 
kaukių“.

Mokykloje – darželyje
 ,,Ąžuoliukas“ mokiniai
be kaukių nelieka
Rokiškio mokyklos - dar-

želio ,,Ąžuoliukas“ direk-
torė Romualda Cegelskienė 
atsakė, kad laikotarpiu nuo 
2022-02-01 iki 2023-01-01 
būtų reikalingos apytiksliai 
42 200 vienetų kaukių. Šių 
dienų kainomis, tai būtų apie 
4 220 eurų išlaidos. Turbūt 
šios mokyklos nepasiekė 
žinios, už kokį laikotarpį 
Finansų ministerija kompen-
suos kaukių įsigijimą, todėl 

nurodė kiek didesnius skai-
čius. 

„Mokykloje-darželyje 
šiuo metu vadovaujama-
si direktoriaus patvirtinta 
tvarka, kurioje nurodyta, 
kad už kaukių išdalinimą 
yra atsakingas ūkvedys. Jos 
išduodamos savaitei pagal 
mokinių skaičių klasėse. Už 
kaukių dėvėjimą atsakingi 
pradinių klasių mokytojai. 
Minėta tvarka, pasikeitus 
aplinkybėms, bus atnaujinta. 
Informacija tėvams dėl kau-
kių dėvėjimo yra teikiama 
mokyklos – darželio inter-
neto tinklapyje“, - užtikrino, 
kad mokinių kaukėmis pasi-
rūpins, šios ugdymo įstaigos 
vadovė.

Ne visos mokyklos 
dar žino
Naujienos dėl mokinių 

kaukių, matyt, per dieną ne-
pasiekė Rokiškio Senamies-
čio progimnazijos. Moky-
mo įstaigos direktorė Saulė 
Kazinavičienė vis tikslinosi, 
kas nutiko, kad klausiame.

„Viskas čia gerai, aprū-
pins savivaldybė, jeigu kas, 
mes pasirūpinsime vis tiek, 
kad vaikai būtų saugūs. Jei-
gu vaikai neturi kaukės, tai 
duodame“, – tvirtino S. Ka-
zinavičienė.

Dėl reikalavimo veido 
apsaugines kaukes keisti kas 
dvi valandas mokyklų va-
dovai nebebuvo taip tvirtai 
įsitikinę.

Rita GRIGALIENĖ

Po skyrybų „aplaistymo“ 
girtas pasivažinėjęs vyras
baudžiamosios atsakomybės išvengė

Dėl to, kad važinėjo sti-
priai girtas ir į alkotesterį 
įpūtė 2,36 promilės, teismas 
Rokiškio rajono gyventojo 
D. B. pasigailėjo - 2022 m. 
vasario 9 d. nuosprendžiu 
jis buvo atleistas nuo bau-
džiamosios atsakomybės 
pagal laidavimą. Tiesa, 
vienerius metus vyras tu-
rės būti itin pareigingas 
ir nusikaltimų nebedary-
ti, kuriam laikui pamiršti 
vairuotojo pažymėjimą 
ir dar valstybei sumokėti 
vairuoto automobilio vertę 
atitinkančią sumą. Nusi-
kalstamą veiką, numatytą 
Baudžiamojo kodekso 2811 
straipsnio 1 dalyje, D. B. 
padarė dėl neva itin asme-
niškų aplinkybių.

Pasprukti nepavyko
Beveik keturiasdešim-

ties sulaukusį vyrą policijos 
pareigūnai sustabdė 2021 
m. rugsėjo 24 d., apie 3.20 
val., važiuojantį per Paduo-
bio mišką, esantį Juodupės 
seniūnijoje, Rokiškio ra-
jone. Mamos automobiliu 
VOLVO V70 važiuodamas 
jis dar bandė sprukti nuo iš 
paskos važiuojančių parei-
gūnų - apsisuko ir nulėkė į 
kitą pusę. Manevras nepa-
vyko - Juodupės seniūnijos 
gyventojas gavo papūsti į 
policininkų pasiūlytą „triū-
belę“ ir ji parodė prastą re-
zultatą – nustatytas viduti-
nis girtumas.

„Aplaistė“ skyrybas
Kodėl tokias kvailystes 

krėtė tą naktį, D. B. papasa-
kojo teismo posėdyje. Jo pa-
sakojimą patvirtino ir mama, 
pakviesta į teismą kaip lai-
duotoja. Pasirodo, vyras tą 
dieną gavo pranešimą, kad 
nutraukta jo santuoka. Pasak 
D. B., ta proga jis su draugais 
namuose išgėrė butelį alaus, 
po to su motinos automobi-
liu nuvažiavo pas draugą ir 
su juo išmaukė butelį degti-
nės. Nors jautėsi apsvaigęs, 
naktį kilo mintis važiuoti 
namo. Draugas įsėdo šalia 
ir vyrai, turbūt galvodami, 
kad gilią naktį policija nieko 
nemato, išvyko į kelionę, pa-
sibaigusią areštinėje.

Vartoti alkoholio 
nebegalės
Beveik jokių bėdų su po-

licija neturėjęs (tik kažkada 
buvusį ir išnykusį teistumą 
dėl vagystės) D. B. netrukus 
po savo „nuotykių“ smar-
kiai susirgo. Dėl atliktos 
operacijos ir sveikatos su-
trikimų vartoti alkoholio jis 
nebegalės. Turintis darbą ir 
bandantis gyventi tvarkingai 
vyras prašė teismo juo pasi-
tikėti ir perduoti mamos at-
sakomybei pagal laidavimą. 
Kadangi mama nebuvo teis-
ta ar bausta administracine 
tvarka, seniūnijoje charakte-
rizuojama teigiamai, teismas 
nusprendė, kad moteris gali 
daryti teigiamą įtaką sūnui 
ir paskyrė laiduotoja. D. B. 
atleistas nuo baudžiamosios 
atsakomybės pagal laidavi-
mą, perduodant jį mamos at-
sakomybei be užstato, nusta-
tant vienerių metų laidavimo 
terminą.

Pasekmių išvengti 
nepavyko
Panevėžio apylinkės teis-

mo Rokiškio rūmų teisėja 
Ledina Šinkūnienė padarė 
išvadą, kad nėra pagrindo 
manyti, kad D. B. turi polin-
kį daryti nusikalstamas vei-
kas ir padaryta nusikalstama 
veika buvo daugiau atsitikti-
nė kaltininko elgesio pase-
kmė. Deja, visiškai išvengti 
pasekmių dėl neatsakingo 
elgesio nepavyks – D. B. 
atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 2 metams, 
bus konfiskuota automobi-
lio vertę atitinkanti pinigų 
suma –  2370,00 Eur. Be to, 
reikės sumokėti policijos ko-
misariatui už nuvežto į sau-
gojimo aikštelę automobilio 
nuvežimą bei saugojimą – iš 
viso 147,68 Eur.

Jeigu laidavimo metu 
D. B. padarys naują tyčinį 
nusikaltimą, sprendimas at-
leisti jį nuo baudžiamosios 
atsakomybės nustos galioti 
ir bus sprendžiama dėl bau-
džiamosios atsakomybės už 
visas padarytas nusikalsta-
mas veikas. Nuosprendis 
gali būti skundžiamas ape-
liacine tvarka.

Rita GRIGALIENĖKITA

• Medinę duoninę. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 12 
m, plotis 1,80 m. 5 Eur/m. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Lapuočių malkas. Gali būti 
visos beržinės.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Naujus tikslius 
sukalibruotus 
skandinaviškus 

alkotesterius. Yra trys 
antgaliai. Siunčiu. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Mišrias lapuočių malkas, 
beržo, alksnio, juodalksnio. 
8 m. Skaldytos 300 

Eur, kaladėmis 250 Eur. 
Pristatome.  
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16. 
Ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 
380 V iki 20 A. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Transformatorius 230/24 
V–0,05 KVA ir 230/24 
V–0,1 KVA.  

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines laiko reles 
BЛ–34У4, BC–10–33  
230V, 50 Hz.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius 
leistuvus PME-211 
380/230V, 25 A , PME-121. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Šieną ryšuliais.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE 

tipo 63 A - 1 vnt., 25 A - 2 
vnt. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kaladėmis, rąstais, 
skaldytas malkas. Vežame 
po 8 erd. m.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
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Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naują stiklą. Ilgis 1.20 m., 
plotis 0.60 m., storis 4 mm. 
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Naują flanelinį audinį. 5 m. 
Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Anglis kurui (nestambios). 
Maišas apie 26 kg 5 Eur. 
Atvežu. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 
vnt. 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 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 įkraunamus 
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

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau darbo statybose ar 
vidaus apdailos.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Moteris, turinti aukštąjį 
išsilavinimą, ieško darbo. 
Galiu prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmogų, padėti 
pradinukams mokytis. Turiu 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• 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 
traktorininko, autokrautuvo 
pažymėjimą, taip pat ir 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. 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

SIŪLO DARBĄ

• VŠĮ Rokiškio TVIC skelbia 
konkursą  direktoriaus 
pavaduotojo pareigoms 
užimti (pareiginės algos 
koeficientas nuo 7,2 iki 
9,5). Išsamesnė informacija: 
https://www.rokiskiotic.
lt/prisijunk-prie-musu-
komandos. Pretendentai 
dokumentus turi pateikti 

Rajono policijos metai: išsaugotos žmonių gyvybės, 
bandymai prisikviesti jaunus specialistus ir pažeidėjų „antirekordai“ (I)

Vasario 11-ąją Rokiškio 
policijos komisariato vir-
šininkas Rimantas Čepulis 
pakvietė valdžios ir visuo-
menės atstovus į savąją 
metinę ataskaitą. Jei anks-
čiau šis renginys vykdavo 
„gyvai“, su gausybe apdo-
vanojimų, smagių pokal-
bių bei palinkėjimų, tai da-
bar jau antruosius metus 
ataskaita visuomenei pri-
statoma nuotoliniu būdu. 
Nepaisydami covid-19 iš-
šūkių, policijos pareigūnai 
turi kuo didžiuotis. Kad 
ir toks esminis faktas – 
2021-aisiais mūsų rajone 
nebuvo žmogžudysčių.

Policija susidūrė 
su išbandymais
Pradėdamas savąją pra-

ėjusiųjų metų veiklos atas-
kaitą, Rokiškio policijos 
komisariato viršininkas R. 
Čepulis pabrėžė, kad pernai 
policijos pareigūnai susidū-
rė su naujais išbandymais. 
Tokie išbandymai tai – metų 
pradžioje covid-19 ligos 
plitimo kontrolei skirtos 
priemonės. Štai pernai sausį 
pareigūnai (greta kitų darbų 
ir kasdienių užduočių) tam 
skyrė 376 valandas, vasarį 
– 225, kovą – daugiau nei 
400, balandį – 170 valandų. 
Viso ligos plitimo kontrolės 
priemonėms pareigūnai per-
nai skyrė 1300 val. Dar 1700 
val. Rokiškėnai policijos pa-
reigūnai skyrė talkinti Vals-
tybės sienos apsaugos tar-
nybos pareigūnams, valdant 
migrantų krizę. Mūsų parei-
gūnai vykdė sienos kontro-
lės priemones ir kitas jiems 
pavestas užduotis Alytaus ir 
Utenos apskrityse.

Reagavo ypač greitai
Vienas visuomenei ak-

tualiausių klausimų: kaip 
operatyviai policijos parei-
gūnai reaguoja į įvairiausius 
iškvietimus. Skubiausi yra 
A kategorijos iškvietimai, 
kai į įvykio vietą ekipažas 
turi atvykti per 12 min. To-
kių iškvietimų pernai būta 
162, į 160 pareigūnai spėjo 
pagal laiko limitą. Atvykti 
į B kategorijos įvykio vietą 
reikia per 20 min. Tokių iš-
kvietimų pernai būta 772, į 
770 pareigūnai atvyko „tilp-
dami“ į laiko limitą. C kate-
gorijos įvykių, į kuriuos pa-
reigūnams reikia atvykti per 
valandą, pernai buvo 2592, 
laiku spėta į 99 proc. šių įvy-
kių. 

Įdomu tai, kad lyginant 
su 2020-aisiais metais, A ka-
tegorijai priskirtinų įvykių 
padaugėjo: užpernai jų būta 
125, pernai 162. O štai B ka-
tegorijos įvykių sumažėjo: 

2020 m. jų būta 903, pernai 
– 772. C kategorijos įvykių 
skaičius irgi šiek tiek išaugo: 
2020 m. jų buvo 2494, per-
nai – 2592.

R. Čepulis pabrėžė ir vie-
ną svarbią aplinkybę, verti-
nant pareigūnų reagavimo 
į iškvietimus greitį: mūsų 
rajonas yra vienas didžiau-
sių Lietuvoje. Be to, auga 
įvykių, registruojamų nuoto-
liniu būdu: kreipiantis į po-
liciją elektroniniais laiškais, 
pridedant įvykio nuotraukas, 
skaičius. Pasak rajono poli-
cijos komisariato viršininko, 
toks kreipimosi būdas yra 
aktualus ir patogus gyvento-
jams. 

Nusikalstamų veikų 
mažėjo
Policijos pareigūnai 

nuoširdžiai džiaugiasi, kad 
pernai rajone nebuvo žmog-
žudysčių. Apskritai, visų nu-
sikalstamų veikų mažėjo 12 
proc. 

O per penkerius metus 
nusikalstamų veikų rajone 
sumažėjo kone dvigubai. 
2017 m. jų buvo registruota 
595, 2018 m. – 499, 2019 
m. – 419, 2020 m. – 337, o 
pernai – 295. Iš jų pernai iš-
tirta 229 nusikalstamos vei-
kos. Nusikaltėliams yra labai 
nemalonių žinių – galimybės 
išsisukti nuo bausmės kas-
met vis mažėja. Štai jei 2017 
m. buvo ištirta 62,4 proc. 
nusikalstamų veikų, tai 2018 
m. – jau 68,3 proc., 2019 m. 
– 70,2 proc., 2020 m. – 78,9 
proc., o pernai –77,4 proc.

Dažniausios nusikalsta-
mos veikos yra smurtas ar-
timoje aplinkoje, vairavimas 
neblaiviam, vagystės, nu-
sikaltimai finansų sistemai, 
viešosios tvarkos pažeidi-
mai, narkotikai. 

Nusikalstamų veiklų ma-
žėjimas akivaizdus ir pagal 
seniūnijas. Štai gyventojų 
skaičiumi didžiausioje Ro-

kiškio miesto seniūnijoje 
2018 m. užfiksuota 271 nu-
sikalstama veika, o pernai – 
tik 98. Rokiškio kaimiškojo-
je seniūnijoje 2018 m. buvo 
nusikalsta 109 kartus, pernai 
– tik 44. Mažesnėse seniū-
nijose ir mažėjimas ne toks 
ženklus, bet visgi yra ten-
dencija. Štai Juodupėje per 
2018-2020 m. buvo fiksuo-
jamos 54-55 nusikalstamos 
veikos, o pernai jų būta tik 
33. Kamajų seniūnijoje nu-
sikalstamumas svyruodavo 
tarp 27-28 atvejų, o pernai 
fiksuota 24. Panemunėlio se-
niūnijoje anksčiau nusikals-
tamų veiklų per metus pasi-
taikydavo 27, 22, o 2020 m. 
jų buvo 9, pernai – 10. Kaz-
liškyje, atvirkščiai, šių veikų 
kiekis pernai ūgtelėjo: jei 
užpernai būta tik keturių, tai 
pernai – 9. Pandėlio seniū-
nijoje, lyginant su 2018 m., 
nusikalstamumas sumažėjo 
dukart: 2018 m. fiksuotos 56 
nusikalstamos veikos, o per-
nai tik 21. Kriaunų seniūni-
jos žmonės pernai nusikalto 
5 kartus. Jūžintų seniūnijoje, 
lyginant su užpernai, pernai 
nusikalstamų veikų skai-
čius išaugo dukart (2020 m. 
buvo 12, pernai – 23). Obe-
lių seniūnijoje, lyginant su 
2018 m., pernai jų sumažėjo 
dukart: 61 ir atitinkamai 28 
nusikalstamos veikos. Ma-
žiausia nusikalstamų veikų, 
vos penkios buvo fiksuotos 
Kriaunų seniūnijoje. 

Akivaizdi nusikaltimų 
viešajai tvarkai mažėjimo 
tendencija: jei rajone 2017 
m. tokių būta 41, ištirta 29, 
tai pernai buvo tik 11 tokių 
nusikaltimų, o ištirti 6. 

Beveik penktadaliu rajone 
sumažėjo vagysčių. Policijos 
komisariato viršininko verti-
nimu, tą lėmė keli faktoriai. 
Ūkininkai aktyviau saugo 
savo techniką, gyventojai vis 
dažniau turtą saugo ir įdieg-
dami vaizdo kameras.

Įdomu, kad kai kuriais 
metais nusikaltimų ištiriama 
daugiau, nei užfiksuojama: 
tai rodo, kad tyrimas per-
sikėlė į kitus kalendorinius 
metus. Šiaip jau nusikalsta-
mos veikos tyrimo trukmė 
Rokiškio rajono policijos 
komisariate pernai buvo 69 
dienos. Tokį efektyvumą 
pasak R. Čepulio, rajono 
policijos pareigūnai pasiekė 
itin glaudžiai bendradarbiau-
dami su kitomis teisėsaugos 
institucijomis.

Atsargiai – sukčiai!
Viena nemaloniausių ir 

imliausių tyrimų laikui nu-
sikalstamų veiklų – sukčia-
vimai. Pareigūnams darbą 
apsunkina tai, kad apgautų 
žmonių lėšos keliauja vienos 
sukčių sąskaitos į kitą po ke-
lis kartus. 

Pagrindinė sukčiavimo 
schema, pasak R. Čepulio, ko-
diniu pavadinimu „Parduoti, 
ko neturi“. Įdedamas fiktyvus 
skelbimas apie parduodamą 
vertingą prekę. Ir kai susi-
gundęs pirkėjas perveda arba 
avansą, arba visą lėšų sumą, 
sukčiai skelbimą panaikina, o 
susiekti su „pardavėjais“ tam-
pa nebeįmanoma. 

Kita gana paplitusi suk-
čiavimo schema – fiktyvios 
nuorodos į bankų svetaines. 
Sukčiai kėsinasi prisijungti 
prie elektroninių sąskaitų, 
įsilauždami į asmenų Smart 
ID programėles. Dažniau 
šie sukčiai kėsinosi į SEB 
banko klientų sąskaitas. Jei 
pavykdavo apgauti, pinigai 
iškeliaudavo ir į užsienio 
sąskaitas. 

Štai užpernai buvo fik-
suoti 9 sukčiavimo atvejai, 
ištirti – 12, o pernai fiksuota 
taip pat 9, kol kas baigtas tik 
vienas tyrimas.

Norinčių svaigintis – 
kiek mažėja
Pernai rajono policijos 

pareigūnai registravo 11 nu-
sikalstamų veikų, susijusių 
su narkotinėmis ar psicho-
tropinėmis medžiagomis. 
Ištirtos buvo 9 veikos. Paly-
ginti, užpernai veikų fiksuota 
14, visos buvo ištirtos. 

Sulaikyti keturi asmenys, 
kurie narkotikus platino. 
„Vykdomas aktyvus darbas, 
prevencinės priemonės“, – 
apie policijos darbą siekiant 
mažinti narkotinių medžiagų 
vartojimą, sake R. Čepulis. 

Peštis nesiliauja
Didžiulę dalį policijos 

iškvietimų vis dar sudaro 
smurtas artimoje aplinkoje. 
Iškvietimų skaičius tolydžio 
auga. Jei 2017 m. policijai 
teko vykti į 418 tokių įvykių, 

2018 m. tokių fiksuota 295, 
tai 2019 m. iškvietimų skai-
čius išaugo iki 470, užpernai 
– iki 590, o pernai daugmaž 
stabilizavosi: pareigūnai 
vyko į 593 iškvietimus. Ta-
čiau ikiteisminių tyrimų dėl 
smurto artimoje aplinkoje 
skaičius tolydžio mažėja. 
Užpernai ikiteisminiais tyri-
mais baigėsi 79 iškvietimai, 
pernai – 60.

Jau pernai R. Čepulis 
atskleidė sėkmingos pre-
vencinės veiklos receptą: 
jei policija jau iškviečiama 
gesinti šeimyninių konflik-
tų, nors iki kumščių ar kitų 
priemonių panaudojimo šie 
ir neišauga, pareigūnai to-
kios šeimos iš akiračio nebe-
paleidžia. Reguliariai lanko 
ir domisi, kaip sekasi sugy-
venti kartu. Toks dėmesys 
drausmina, gelbėja ir žmonių 
sveikatą, ir gyvybę. Tą liudi-
ja ir faktas, kad pernai rajone 
neužfiksuota žmogžudysčių. 
Visgi smurtas artimoje aplin-
koje, R. Čepulio teigimu, yra 
skaudi visuomenės proble-
ma, kuriai reikia sutelkti ne 
tik policijos, bet ir kitų vals-
tybės institucijų, nevyriausy-
binių organizacijų pajėgas.

Kelyje – saugiausi metai
Rajono policijos pareigū-

nai džiaugiasi ir tuo, kad per-
nai buvo saugiausi pastarojo 
laikmečio metai kelyje. Viso 
registruotas 21 įskaitinis įvy-
kis (toks įvykis, kai sužaloja-
mi ar žūva žmonės). Šiuose 
įvykiuose nežuvo nė vienas 
žmogus, 25 buvo sužeisti. 
Pagrindinės tokių skaudžių 
įvykių priežastys, pasak 
rajono policijos komisari-
ato viršininko, yra greitis, 
netinkamas eismo dalyvių 
manevravimas, dviratinin-
kų ir pėsčiųjų nusižengimai 
kelių eismo taisyklėms, ir, 
žinoma, alkoholis. Pernai 
dėl vairuotojų kaltės kilo 19 
įskaitinių eismo įvykių, po 
vieną – dėl pėsčiojo ar dvira-
tininko kaltės.

Nors įskaitinių eismo 
įvykių pernai buvo mažiau, 
tačiau girtų erelių rajono 
keliuose įkliuvo daugiau nei 
užpernai. Pagauti šiuos po-
tencialius žudikus už vairo 
padėjo ir neabejinga visuo-
menė. Pasak R. Čepulio, kas 
trečias gyventojų ar kitų eis-
mo dalyvių pranešimas apie 
įtartinai važiuojantį, galimai 
girtą asmenį pasitvirtino. 
Todėl jis ragino visuomenę 
ir toliau išlikti budrią ir ne-
pakančią vairuojantiems ne-
blaiviems. 

Tęsinys – kitame „Rokiš-
kio Sirenos“ numeryje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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06:00 Himnas
06:02 Kas ir kodėl? 
06:35 Nacionalinė 
ekspedicija
07:30 Išpažinimai
08:00 Gamtininko užrašai
08:30 Čia mano sodas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Trijų Baltijos 
valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija. 
Lietuvos Respublikos 
Prezidento kalba. 
12:30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena. Šv. 
Mišios iš Vilniaus šv. 
Vyskupo Stanislovo ir šv. 
Vladislovo arkikatedros 
bazilikos. 
14:00 Vasario 16-osios 
minėjimas prie Lietuvos 
nepriklausomybės 

signatarų namų Vilniuje. 
14:45 Gražiausios poetų dainos
15:50 1920. Didžioji diena. 
17:00 „Aš – dalis tavęs“ 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios
19:00 Prisiminkime. 
Vasario 16-osios Lietuvos 
nepriklausomybės aktas
19:30 Lietuva kalba
20:30 Panorama
21:00 Universiteto 100-mečio 
koncertas. Transliacija iš Kauno 
„Žalgirio“ arenos
22:45 Dviračio žinios
23:15 Jaunasis Volteras
00:05 1920. Didžioji diena. 
01:15 Vasario 16-osios minėjimas 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namų Vilniuje
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius

05:00 LRT radijo žinios
05:05 „Aš – dalis tavęs“

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Monstrų viešbutis 
07:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės
14:00 Erelis Edis
16:05 Ir velnias dėvi Prada
17:20 Kenoloto 
17:22 Ir velnias dėvi Prada
18:30 TV3 žinios 
19:30 Aš – dalis tavęs
21:30 Tadas Blinda. Pradžia
22:45 Vikinglotto 
22:50 Tadas Blinda. Pradžia
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Tadas Blinda. Pradžia
23:55 Bulis 
00:55 Elementaru 
01:55 Mokytoja 
02:30 Ekstrasensų mūšis 
04:05 Tarp mūsų, mergaičių

06:40 Tomo ir Džerio šou
07:30 Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti
09:00 Kapitonas Kardadantis ir 
stebuklingas deimantas
10:35 Smurfai 2
12:40 Katės ir šunys. Kačių 
kerštas
14:15 Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga
16:35 Jaunikis ant balto žirgo 
18:30 Žinios
19:30 Importinis jaunikis
21:40 Džokeris 
00:05 Tai 
02:40 Didysis Getsbis

07:05 Kova už būvį 
09:15 Leopardų uolos 
10:25 Kolibriai – žėrintys 
pasiuntiniai

11:40 Riterio žvaigždė
14:25 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai
16:15 Drakonai dvyniai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - 
Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Dvasia šarvuose
23:05 Hadsono vanagas 
01:10 Maksimali rizika 
03:00 Didžiojo sprogimo 
teorija

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 „Vilniaus Babilonas“
07.00 „Reali mistika“
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“
10.05 „Dvaro rūmai”
11.10 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Lietuva XIX - XX a. 

pradžioje“
11.45 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose.“ 1918-1920 m. 
savanoriai
12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Herkus Mantas”
16.00 Reporteris
16.30 „Herkus Mantas”
17.30 Misija: laukinė gamta
18.00 Reporteris
18.30 Edmundo Kučinsko, 
Rimvydo Kučinsko ir Styginių 
kvarteto koncertas
20.00 Reporteris
20.30 „Skrydis per Atlantą”
22.30 Reporteris
23.00 Laikykitės ten
00.00 Nauja diena
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02.00 Misija: laukinė gamta
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Dvaro rūmai” 
03.55 Laikykitės ten
04.35 „Pėdsakas. Ukraina“
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17 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 Lietuva kalba
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos 
šauksmas
17:25 Speciali 
programa ,,Dėl 
Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 9 ir 147 
straipsnių pakeitimo“. 
Tiesioginė transliacija
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Jaunasis Volteras
23:50 Komisaras Reksas
00:35 Dainos Lietuvai. 
Partizanų dainos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 „Dainų dainelės“ 
akimirkos
05:15 Istorijos detektyvai

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 Farai 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa
01:05 Bulis 
02:05 Elementaru 
03:05 Mokytoja
03:45 Ekstrasensų mūšis

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bus visko
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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Komandosai
00:35 Snaiperis
01:30 Džokeris 
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:25 Alchemija. 
VDU karta
04:55 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:25 Teisingumo agentai

09:30 Pėdsakas
10:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
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.
 Alytaus „Dzūkija“ - Jonavos 
„CBet“. Tiesioginė transliacija
21:00 Šalta naktis
22:45 Dvasia šarvuose 
00:50 Didžiojo sprogimo 
teorija

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Partizanų keliais
07.00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 

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

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka 
09:40 Komisaras 
Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Čia mano 
sodas
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos 
šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Didvyris 
00:20 Jane B. pagal 
Agnes V.
01:55 Partizanas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias 
draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

06:00 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 Brolis lokys
21:10 Kapitonas Amerika. 
Pilietinis karas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Kapitonas Amerika. 
Pilietinis karas
00:15 Stiklo namai
02:05 Transporteris 2 
03:50 Valentinas vienas

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

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Vagys melagiai
23:05 Kruvinas 
deimantas
01:50 Mirties kelias 
03:25 Komandosai 
05:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė 
geriausia
08:25 Teisingumo 
agentai
09:30 Pėdsakas
10:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis

13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Absoliutus blogis. 
Atpildas 
23:20 Šalta naktis 
01:05 Didžiojo sprogimo 
teorija

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Vyrų šešėlyje
07.00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
10.05 „Dvaro rūmai” 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė

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

VTD portale.  
Tel. 8 694 35 275. Rokiškis
• Ūkyje reikalingas 
traktorininkas.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• Greitai bus reikalingas 
meistras vonios ir tualeto 
remontui. Tel. 8 611 15 631. 
Rokiškis
• Įmonė ieško buhalterės 
(-io) darbui su buhalterine 
programa. Tel. 8 623 12 902. 
Rokiškis
• UAB siūlo medkirtės-
medvežės operatoriaus 
darbą. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Siūlome darbą serviso 
įmonėje. Reikalingas 
meistras, šaltkalvis ir kitų 
profesijų specialistai. 
Laukiame pasiūlymų.  

Tel. 8 626 95 680. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) krautuvo 
vairuotojas (-a). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelež. 
stotis,  Rokiškio r. Darbas 
nuo 8:00 - 17:00 val. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 960 Eur 
iki 1160 Eur. Tel. nr. 
861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• Namą tobuloje vietoje 
Rokiškyje, Sporto g. 211 
kv. m bendras plotas. 
Erdvus dvigubas garažas, 
3 miegamieji, virtuvė su 
svetaine, biuras, pagalbinės 
patalpos, 2 vonios kambariai 
(vienas neįrengtas). 17,5 

a erdvus sklypas. Kaina 
265000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Skemų gyvenvietėje. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 601 74 631. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto 
g. 4. Tel. 8 628 45 649. 
Rokiškis
• Pigiai ir skubiai erdvų 
80 kv. m 4 kambarių butą 
mikrorajone geroje vietoje. 
Kambariai nepereinami, 

5/5 a. Tel. 8 655 04 628. 
Rokiškis
• Išskirtinį visškai įrengtą 
namą Rokiškyje. 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 
trifazė elektros instaliacija. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Namą Gedimino g. 
Rokiškis. Gyvenamasis 
plotas – 96,36 kv. m, po 
visu namu rūsys. Prieš 
18 m. pakeistas namo 
stogas. Ūkinis pastatas 
neseniai statytas, su erdviu 
garažu, yra duobė. Lengvai 
prižiūrimas 6 a sklypas. 

Kaina 69000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Nedidelį 1 kambario 
23,34 kv. m butą Taikos g. 
5, trečiame aukšte. Namas 
mūrinis, plastikiniai langai, 
už renovaciją sumokėta. 
Balkono nėra. Šildymo 
kaina praėjusį sezoną tik 17 
Eur. Reikia remonto. Kaina 
galutinė. Kaina 18500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 
Pirmas aukštas. Plastikiniai 
langai, įstiklintas didelis 
balkonas. Kambariuose 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su 
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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 
pietinėje pusėje.  
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

NUOMA

• 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

PASLAUGOS
• Valymo įrenginiai su 
visišku įrengimu, visais 
reikalingais sertifikatais 
ir galimybe gauti 

savivaldybės paramą iki 
1000 Eur. Registruojame 

norinčius. Kreiptis 
telefonu arba el. paštu 
komunikacijusistemos@

gmail.com. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
• Medinių grindų, parketo, 

laiptų pakopų, sleksčių 
šlifavimas, glaistymas, 
lakavimas, poliravimas, 
restauravimas, atnaujinimas 
bei grindų klojimas.  
Tel. 8 643 99 966.  
Rokiškis
• RUF Medienos briketai 
ir 6 mm granulės iš 
sandėlio Rokiškyje. Greitas 
pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis

PERKA

• Perku 2pts-4 priekabą. 
Būklė nesvarbi, gali būti be 
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dokumentų.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Antikvarinius daiktus, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765. 
Rokiškis
• Perku rusišką garso 
techniką. Stiprintuvus, 
kolonėles, plokštelių 
grotuvus, magnetofonus, 
plokšteles, medalius, 
ordinus, monetas ir kitas 
senienas. Tel. 8 614 92 700. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Universalų vėžimėlį 
Tutis Mimi Style 3 in 
1. Defektai: sėdamosios 
dalies ir automobilinės 
kėdutės pablukę 
paminkštinimai. Minimalūs 

rėmo pabraižymai. Nėra 
automobilinės kėdutės 
saugos diržų paminkštinimų. 
Kaina galutinė. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 692 83 697. 
Rokiškis
• Matematikos uždavinynus 
6, 7, 8 - 10 klasėms. 
Uždaviniai ir sprendimai. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Prašome padovanoti mažą 
kačiuką. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Tvarkingą trimerį-
krūmapjovę Partner BA477. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 615 37 326. Rokiškis
• Stihl MS260 2,6 kW. 
Nauja grandinė. Arba keičiu 
į traktoriaus vagotuvą 2 
vagų. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Husqwarna 254XP - 
140 Eur. Mažai naudotą 
Mcculloch C360 1,4 kw - 
100 Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Riedučius. 38 - 39 dydžio. 
Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Ketaus šulinio žiedą. 
Skersmuo 62 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

• Arko silikatinių blokelių 
likutį. M18 44 vnt., M12 46 
vnt. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Labai galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką Boxer. 
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf 4 4motion. 
Sugedusi turbina, iš greičių 
dėžės sklinda pašalinis 
garsas, reikia šarnyrą 
pasikeisti. Neatsidaro 
bagažinė. Pernai buvo visas 
perrinktas, naujas sankabos 
komplektas, pagrindinis 
diržas, variklis įdėtas 
(rida 20000 km), suportai 
perrinkti, nauji visi diskai. 
Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Tvirtą puikios būklės 
priekabą. 750 kg, dugnas 
2,4x1,2 m, nauja TA. 
Pakeisti guoliai, naujas 
dugnas, atsarginis ratas, 
borto paaukštinimas. 
Pagaminta 2011 m. Nereikia 
jokių išlaidų ir paruošta 
darbui. Kaina šiek tiek 
derinama vietoje. Kaina 
830 Eur. Tel. 8 623 57 275. 

Rokiškis
• Savadarbę priekabą be 
dokumentų. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Po eismo įvykio Peugeot 
307. Variklis, turbina dirba 
gražiai. Naujos likusios 
3 universalios padangos, 
esant poreikiui, pridėsiu 
dar dvi apynaujas žiemines 
padangas. Prieš mėnesį 
pakeistos stabdžių kaladėlės 
ir diskai. Išsamesnė 
informacija telefonu, 
atsakau ir sms. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 641 64 889. 
Rokiškis
• Seat Altea. 2006 m., 2 l, 
103 kW, TDI. Kaina 1650 
Eur. Tel. 8 682 31 989. 
Rokiškis
• Opel Astra. 2001 m., 2 l, 
dyzelis, universalas, TA 2 
m. Yra kablys. Labai geros 
būklės, be rūdžių. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Naudotas geros būklės 
žiemines padangas R16 
205/60 Continental. 
Protektorius 6,5 mm. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• VW Passat dalimis. 1998 
m., 1,9 l, 81 kW, universalas. 
Kablį, dėžę, vairo kolonėlę, 
žibintus ir kitas dalis.  

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Leningrade pagamintą 
Mmz priekabą. Ašis 
sustiprinta, yra priedų. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 621 44 492. Rokiškis
• Žieminės padangas Dunlop 
Winter Sport 235/65 R17. 4 
vnt. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. 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, galinis dangtis, 
variklio dangtis, priekinis 
balkis, vairo kolonėlė, 
amortizatoriai ir kitos dalys. 
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

VAIZDO TECHNIKA
• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• DVD grotuvą Sony. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamąjį foto didintuvą 
UPA-5M ir du pakelius foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Funai. 81 cm įstrižainė. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Variklio SMD purkštuvus 
(forsunkes). 4 vnt. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 620 25 947. 
Rokiškis
• Naudotus 22 cm, 20 cm, 13 
cm skersmens skriemulius. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• MTZ-82. Kaina 3900 Eur. 
Tel. 8 625 85 804.  
Rokiškis
• MTZ-82 leistuvą 
(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

www.rokiskiosirena.lt
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Vasario 15-oji, 
penktadienis, 

7 savaitė.
Iki Naujųjų liko 319 dienų.

Tarptautinė vėžiu sergančių 
vaikų diena

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.44 val., 
leidžiasi 17.24 val.

Dienos ilgumas 9.40 val.
Mėnulis (priešpilnis) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Girdas, Girdenė, Girdenis, Girdys, 
Girdmantas, Girdmantė, Girdutė, 
Girdutis, Jotautas, Jotautė, Jotys, 
Jovita, Jovitas, Jurgina, Jurgita, 

Vytis;
Rytoj:  Julijona, Julijonas, Laimutė, 

Tautvydė, Ulė, Ulijona;
Poryt: Aleksas, Dona, Donalda, 

Donatas, Donata, Flavijus, Selma, 
Vaišvila, Viltė, Viltrūda.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1115 m. popiežius Paskalis II pri-
pažino Maltos riterių ordiną, kurio 
tikslas buvo rūpintis Šventojoje že-
mėje gyvenančiais krikščionimis.

1564 m. gimė italų matematikas, 
astronomas ir fizikas Galilėjus. Jis, be 
kita ko, išrado teleskopą, per kurį pa-
matė Mėnulio kraterius bei Jupiterio 
palydovus.

1922 m. įvyko pirmasis tarptauti-
nio Hagos tribunolo posėdis.

1965 m. raudonas klevo lapas 
tapo Kanados nacionaliniu simboliu.

1989 m. iš Afganistano, tarpi-
ninkaujant JT, išvesta maždaug 100 
tūkst. karių sovietų armija.

1994 m. mirties bausmė įvykdyta 
žmogžudžiui Andrejui Čikatilai, va-
dinamajam „Rostovo skerdikui“. Jis 
išprievartavo ir nužudė daugiau kaip 
50 žmonių.

2005 m. Jungtinėse Valstijose 
pradėjo veikti interneto tinklalapis 
„YouTube“, kuriame vartotojai gali 
dėti muzikos vaizdo klipus ar kitą 
filmuotą medžiagą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1920 m. išleista pirmoji Lietuvos 
proginių pašto ženklų serija, skirta 
antrosioms Lietuvos nepriklauso-
mybės metinėms.

1921 m. Lietuvos geležinkelių 
valdyba paskelbė pirmąjį Lietuvos 
istorijoje nuolatinio traukinių ju-
dėjimo tvarkaraštį - iš Kauno buvo 
galima vykti į Berlyną, Rygą ir kitur.

1922 m. Lietuvos Steigiamasis 
Seimas priėmė Žemės reformos 
įstatymą.

1990 m. Kaune atkurta Lietuvos 
šaulių sąjunga.

Post scriptum
Daug yra imančių,

 tik mažai duodančių.

Greitas sausainių desertas su maskarpone ir mandarinais
INGREDIENTAI:
• 3 mandarinai
• 200 gramų maskarpo-

nės sūrio
• 200 gramų sausainių
• 150 gramų jogurto, 

natūralaus
• 3 šaukštai cukraus
• 0.5 šaukštelio vanilės 

(arba vanilinio cu-
kraus)

PARUOŠIMO BŪDAS:
Į dubenį dėti maskarponę, jogurtą, berti cukrų, dėti vanilę ir išplakti. Sausainius 
sudėti į maišelį ir kočėlu sutrupinti arba tai padaryti elektriniu smulkintuvu. Man-
darinus nulupti ir padalinti skiltelėmis. Į stiklines berti po porą šaukštų sausainių, 
dėti po kelias skilteles mandarino, tuomet maskarponės masės, vėl šiek tiek 
sausainių ir papuošti mandarinais.

Pernai registruotų naminių gyvūnų 
skaičius išaugo trečdaliu

Registruotų augintinių 
skaičius per metus išau-
go trečdaliu, taip atsiti-
ko dėl įvestos prievolės 
ženklinti šunis, kates ir 
šeškus, BNS antradienį 
informavo Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo 
verslo centras.

Pasak centro vyriausio-
sios specialistės Daivos 
Miliauskienės, į registrą 
2021-aisiais naujai įtraukta 
72,5 tūkst. gyvūnų, arba be-
veik trečdalis visų, šiuo metu 
esančių registre. Didžioji da-
lis naujai registruotų augin-
tinių – šunys (46,5 tūkst.) ir 
katės (25,8 tūkst.). 

Iš viso gyvūnų registre 
šiuo metu yra įtraukta 233,7 
tūkst. augintinių: 157,1 
tūkst. šunų, 76,1 tūkst. kačių, 
434 šeškai, po keletą kitų gy-
vūnų.

„Skaičius išaugo dėl ge-
gužės 1-ąją įvesto privalomo 
gyvūnų augintinių ženkli-
nimo ir registravimo. Tas 
augimas šiuo metu gal šiek 
tiek sumažėjo, bet bendrai 
statistika didėja: lyginant tik 
su 2020-aisiais, naujai re-
gistruojamų gyvūnų išaugo 
dvigubai“, – BNS sakė D. 
Miliauskienė.

Anot jos, dažniausiai re-
gistruojami kačių ir šunų 
mišrūnai, registruoti privalo-

ma ir naminius šeškus. Taip 
pat galima, bet neprivaloma, 
registruoti jūrų kiaulytes, 
didesnius paukščius, kai ku-
riuos driežus, šinšilas. Šie 
gyvūnai turi būti paženklinti 
mikroschema, kaip numato 
europinės taisyklės.

Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centro duo-
menimis, populiariausi per-
nai registruotų šunų vardai 
buvo Bela (658), Luna (526), 
Pupa (375), Maja (357), Ar-
čis (293). Populiariausių ka-
čių vardų penketuke – Bela 
(337), Simba (297), Maja 
(165), Pūkis (158), Murka 
(153).

BNS inform.

Kinija oficialiai pranešė Lietuvai stabdanti 
jos jautienos, pieno produktų ir alaus importą

Kinijos generalinė mui-
tinės administracija trečia-
dienį oficialiai informavo 
Lietuvą stabdanti jos jautie-
nos, pieno produktų ir alaus 
importą, BNS patvirtino 
Maisto ir veterinarijos tar-
nyba. Jos vadovas sako, kad 
nuo pernai rudens Lietuva 
neeksportuoja gyvūninės 
kilmės produktų į Kiniją, 
įmonėms pačioms atsisakius 
juos siųsti. 

„Gavome notą dėl jautie-
nos, pieno produktų ir alaus 
eksporto iš Lietuvos į Kiniją 
sustabdymo“, – BNS sakė tar-
nybos atstovas spaudai Ros-
valdas Gorbačiovas. 

Tarnybos vadovas Mantas 
Staškevičius sakė, kad tokią 
notą tarnyba gavo pirmą kar-
tą. Pasak jo, Kinijos įstaiga 
nurodė, jog importo iš Lietu-
vos sustabdymo priežastis – 
dokumentų trūkumas.„Labai 
keista, nes mes teikiame ir 
teikėme visą jų prašomą in-
formaciją, kaip ir dirbame su 
kitomis ne ES šalimis. Iki šiol 
niekada nebuvome sulaukę 
jokios notos iš šios valstybės 
dėl kažkokių dokumentų ar in-
formacijos trūkumo“, – BNS 
sakė M. Staškevičius. 

„Kinijos kompetentingos 
institucijos atstovai 2020 me-
tais vykdė nuotolinį auditą 
Lietuvos tiek jautienos, tiek 
žuvų produktų. Buvome pa-
kankamai gerai įvertinti, visa 
informacija buvo pateikta“, – 
pridūrė jis. 

M. Staškevičiaus teigimu, 
paskutines gyvūninės kilmės 
produktų siuntas Lietuvos 
įmonės išsiuntė pernai lapkri-
tį, tačiau Lietuvos ir Kinijos 
santykiams paaštrėjus, Kinijos 
rinkos jos atsisako. 

„Nuo praėjusių metų spa-
lio-lapkričio mėnesių, kas 
liečia gyvūninės kilmės pro-
duktus, turbūt visos įmonės, 
kurios turėjo leidimus į šią 
šalį, sustabdė ir nei žuvies, nei 
pieno, nei jautienos produktų 
jau nesertifikuojam, praktiš-
kai įmonės atsisakė siųsti, jos 
diversifikuoja ir ieško kitų tin-
kamų rinkų“, – sakė tarnybos 
vadovas.

„Mūsų pasiūlymas ir yra 
ieškoti kitų rinkų, nes jei įmo-
nės nėra tikros, kad ta produk-
cija pasieks Kinijos importuo-
tojus, tai nereikėtų rizikuoti 
šitoje vietoje“, – pridūrė jis. 

Visgi jis sakė, kad su Ki-
nijos institucijomis dar bus 
kalbama, bus pakartotinai pa-

teikiami dokumentai ir aiški-
namasi situacija. 

Kinijos muitinės sistemos 
nuo pernai gruodžio iš esmės 
nebepriima Lietuvos prekių, 
tačiau oficialiai Pekinas apie 
tai iki šiol nebuvo pranešęs. 

Kinijos Generalinė mui-
tinės administracija pranešė 
nuo trečiadienio sustabdžiusi 
jautienos importą iš Lietuvos, 
tačiau priežasčių nenurodė, 
rašo e. leidinys „Euractiv“, 
remdamasis agentūra „Reu-
ters“. 

Kinijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Zhao Li-
jianas (Džao Lidzianas) atsi-
sakė išsamiau kalbėti apie jau-
tienos importo sustabdymą, 
tačiau pareiškė, kad Lietuva 
turėtų ištaisyti savo klaidas.

Europos Komisijos duo-
menimis, Lietuvos eksportas į 
Kiniją gruodį, palyginti su tuo 
pat mėnesiu užpernai, krito 91 
procentu.

Kinija yra didžiausia pa-
saulyje jautienos importuoto-
ja, tačiau importas iš Lietuvos 
yra minimalus. Kinijos muiti-
nės duomenimis, šalis pernai 
importavo iš viso 2,36 mln. 
tonų jautienos, įskaitant vos 
775 tonas iš Lietuvos.

BNS inform.

ŽŪM: ūkininkai sėja mažiau 
javų, bet daugiau rapsų

Pasaulyje ir Lietuvo-
je sparčiai augant grūdų 
ir rapsų kainoms, ša-
lies ūkininkai dairosi į 
pelningiausias kultūras 
ir  planuodami šių metų 
derlių didelį dėmesį skyrė 
žieminiams rapsams, ku-
rių pasėlių plotas šiemet 
– rekordinis, teigia Žemės 
ūkio ministerija (ŽŪM).

Žemės ūkio informaci-
jos ir kaimo verslo centro 
duomenimis, pernai mais-
tiniai kviečiai pabrango 37 
proc., miežiai (išskyrus sa-
lyklinius) – 48 proc., tačiau 
rapsų supirkimo kainos iš-
augo labiausiai – 70 proc.

„Toks kainų šuolis ūki-
ninkams buvo kaip tam 
tikra kompensacija už va-
saros karščių sunaikintą 
derlių. Reikia įvertinti ir 
tai, kad pernai metų derlius 
buvo auginamas naudojant 
dar nespėjusias žymiai pa-
brangti trąšas“, – praneši-
me sakė ŽŪM Strateginio 
planavimo departamen-
to Ekonominės analizės 
skyriaus vedėjas Evaldas 
Pranckevičius.

Pasak jo, Lietuvoje di-
džiausia užaugintų grūdų 
ir rapsų dalis superkama jų 
nuėmimo metu. Ūkininkai, 
turintys galimybę kokybiš-
kai sandėliuoti derlių, galė-
jo geriau pasinaudoti kainų 

kilimu.
Rapsų atsargų žemdir-

biai parduoti neskubėjo – 
grūdų supirkėjų sandėliuo-
se pernai buvo saugoma 
beveik trečdaliu daugiau 
rapsų nei 2020 metais.

Kadangi pernai derlius 
buvo mažesnis nei 2020 me-
tais, lietuviškų javų, ankš-
tinių ir rapsų eksportas su-
mažėjo 19 proc. ir siekė 4,1 
tūkst. tonų. Iš viso pernai 
eksportuota 3,4 tūkst. tonų 
javų, 77 tonos žirnių, 120 
tonų pupų, 533 tonų rapsų. 
Javai ir pupos turėjo didesnę 
paklausą trečiosiose šalyse, 
o Europos Sąjungos šalyse – 
rapsai ir žirniai.

Šių metų derliui šalies 
ūkininkai pasėjo šiek tiek 
mažiau žieminių javų – 
887,1 tūkst. ha (pernai – 
908 tūkst. ha). Tačiau žie-
minių rapsų pasėlių plotas 
(325,9 tūkst. ha) buvo 10 
proc. didesnis nei pernai 
(296,3 tūkst. ha).

Tarptautinės grūdų tary-
bos analitikai prognozuo-
ja, kad  2021–2022 metų 
pasaulinis grūdų derlius, 
palyginti su 2020– 2021 
metų derliumi, turėtų būti 
didesnis 3,2 proc. ir siekti 
2,3 mlrd. tonų. Numatoma, 
kad grūdų pasaulyje taip pat 
bus sunaudojama 2,6 proc. 
daugiau.

ŽŪM inform.

EK sumažino Lietuvos šių metų  
BVP prognozę iki 3,4 proc.

Europos Komisija (EK) su-
mažino šių metų Lietuvos eko-
nomikos augimo prognozę iki 
3,4 procento. Pernai lapkritį ji 
prognozavo, kad Lietuvos ben-
drasis produktas (BVP) augs 
3,6 procento. 

Pasak Komisijos, 2023 me-
tais Lietuvos BVP taip pat turėtų 
augti 3,4 proc., ši prognozė ne-
pasikeitė. 

„Namų ūkių pajamos toliau 
didės, tačiau vartojimo augimą 

stabdys padidėjusios kainos. In-
vesticijas neigiamai veiks tikė-
tinas lėtesnis vidaus ir užsienio 
paklausos augimas ir neužtikrin-
tumas dėl pandemijos, tačiau tai 
iš dalies atsvers didėjančios Euro-
pos Sąjungos investicijos Lietu-
voje“, – teigiama EK pranešime. 

Pagal suderintą vartotojų kai-
nų indeksą paskaičiuota vidutinė 
metinė infliacija Lietuvoje 2022 
metais, numatoma, sieks 6,7 proc. 
(lapkričio prognozė – 3,1 proc.). 

BNS inform.



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 15 d. Naktį 0

Dieną 4
P, 
5-10 m/s

Vasario 16 d. Naktį 3
Dieną 5

PV,
6-12 m/s

Vėjuota

Vasario 17 d. Naktį 2
Dieną 6

PV,
8-18 m/s

Vėjuota
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Orų prognozė vasario 15-17 d.
A V I N A S . 

Turėsite puikią 
galimybę spė-
ti atlikti viską, 
ko nesugebėjote 

anksčiau. Kad efektyviau 
valdytumėte situaciją, paren-
kite detalų planą. Šią savai-
tę pajusite karjeros augimo 
perspektyvas, o jos pradžia 
palanki ieškoyi naujų pa-
jamų šaltinių bei pagerinti 
savo fi nansinę situaciją. Ga-
limi pokyčiai ir asmeninia-
me gyvenime: laukia daug 
įvykių, susitikimų, pažinčių. 
Šis laikotarpis – puikus pa-
grindas dėti profesinio au-
gimo pamatus, todėl raskite 
sritis, kuriose jums geriau-
siai sekasi. O jūsų pastangos 
ir talentai neliks nepastebėti 
vadovybės.

JAUTIS. Ir 
jaučiams astrolo-
gai pataria savaitę 
pradėti aiškaus 
plano sudarymu. 

Teks išeiti iš komforto zonos: 
keiskite įvaizdį, užsirašykite 
sportuoti, imkitės mokytis už-
sienio kalbų, aplankykite iki 
šiol nepažintas vietas. Laikas, 
skirtas saviugdai, ne tik pa-
gerins emocinę situaciją, bet 
ir suteiks vertingų žinių. Be 
to, patys nustebsite, kiek nau-
jo galima sužinoti per labai 
trumpą laikotarpį. Savaitgalį 
skirkite trumpai kelionei, kuri 
dovanos įsimintinų emocijų. 
Jei jusite poreikį vienatvei, 
skirkite laiko tik sau. Tada 
verčiau likite namie, pailsėkite 
ir užsiimkite tik tokia veikla, 
kuri jums dovanoja gerą nuo-
taiką, įkvepia.

DVYNIAI .
Visiškai nenu-
spėjama savaitė, 
gali kilti netikėtų 
bėdų ir darbe, 

ir šeimoje. Nepanikuokite, 
blaiviai vertinkite situaciją, 
apgalvokite, kaip galite ma-
žiausiomis sąnaudomis ištai-
syti situaciją, kad patirtumėte 
kuo mažiau nuostolių. Teks ir 
paišlaidauti: mokėti kredito 
įmokas, atsiras nenumatytų 
reikalų. Darbe laukia nema-
lonumai: jausite, kad jūsų 
veikla ima varginti, darosi 
nebeįdomi. Kils vis didesnė 
pagunda darbo laiką skirti 
asmeniniams reikalams. Skir-
kite daugiau laiko bendravi-
mui su artimaisiais, draugais, 
poilsiui gamtoje. Tik taip 
išsklaidysite blogas mintis. 
Tokia juoda gyvenimo juosta 
netruks ilgai.

VĖŽYS. Gy-
venimas privers 
liautis gyventi tik 
šia diena. Jums 
reikia rimtai su-

sirūpinti ateitimi ir pasistengti, 
kad šie metai būtų reikšmingi 
ir ypatingi. Liaukitės tik pla-

Astrologinė prognozė savaitei 
navę, pagaliau imkitės įgy-
vendinti savo sumanymus, 
kad ir mažais, bet užtikrin-
tais žingsniais. Atitolkite nuo 
žmonių, kurie netiki jumis ir 
jūsų galimybėmis. Kad pa-
siektumėte daugiau, teks at-
sisakyti patogaus gyvenimo. 
Imkitės iki šiol nebandytų 
veiklų, nebijokite pažindintis 
su naujais žmonėmis. Išplėsite 
pažinčių ratą, o jis paskui bus 
labai naudingas.     

LIŪTAS. Su-
sitaikykite su tuo, 
kad jūsų planai 
šią savaitę nesi-
pildys. Vietoj to, 

geriau apgalvokite, kas šiuo 
metu jums yra labai svarbu, 
nes būtent tai įgyvendinti turė-
site galimybių. Nebijokite ieš-
koti naujų kelių savo norams 
pildyti, problemas spręskite 
naujais metodais. Kartais kils 
sunkumų, bet juos įveiksite. 
Jūsų aplinkoje yra žmonių, 
kurie jums labai pavydi. Sten-
kitės bent trumpam apriboti 
bendravimą su jais. Nepasa-
kokite apie savo planus net 
artimiausiems draugams. Pa-
pasakosite tada, kai įgyven-
dinsite savo tikslus.  

MERGELĖ. 
Norėsite pakeisti 
aplinką. Ir seniai 
laikas tą padaryti. 
Per ilgai užsisė-

dėjote, todėl laikas keisti savo 
gyvenimą. Be to, užgrius darbų 
lavina, smarkiai išaugs krūvis, 
bet nepamirškite ir namų reika-
lų. Skirkite laiko ir smulkiems 
reikalams, antraip jie virs di-
delėmis problemomis. Visgi 
išmokite susidėlioti prioritetus. 
Greitai jūsų gyvenime prasidės 
įdomus laikotarpis, tad apgal-
vokite, ko norite iš likimo. Sa-
vaitės pabaigoje trūks lėšų, bet 
nė už ką nesiskolinkite. Jokiu 
būdu neišlaidaukite.

S VA R S T Y-
KLĖS. Likimas 
suteiks progų pa-
didinti savivertę. 
Jausitės geriau, 

nei anksčiau. Siekti tikslų pa-
dės ir kolegos, ir darbdavys, 
kuris jau atkreipė dėmesį, koks 
esate svarbus vykdant įvairius 
projektus. Nepaisydami dide-
lio darbo krūvio, raskite laiko 
šeimai. Apgalvokite praėjusių 
savaičių įvykius, jūsų indėlį į 
įvairius reikalus, taip pat ana-
lizuokite ir savo klaidas.

SKORPIO-
NAS. Jausitės 
labai pažeidžia-
mi. Nenustebki-
te, jei peršalsite. 

Venkite virusų, vietų, kur 
daug žmonių. Skirkite laiko 
sveikatai, sveikai mitybai. 
Artėjant savaitgaliui, imsite 
jausti jėgų ir energijos antplū-
dį. Lengvai išspręsite kilusias 
problemas ir netgi rasite lais-
vą minutėlę sau. Penktadienį 

galite sulaukti žinių apie pa-
gerėjusią fi nansinę situaciją. 
Jei norite brangaus pirkinio, 
pats metas jam taupyti. 

Š A U L Y S .
Vienišiams pui-
kus metas sutik-
ti antrąją pusę. 
Atrodytų, neįpa-

reigojanti pažintis ir lengvas 
fl irtas netruks peraugti į rim-
tus santykius. Greitai priim-
site sprendimus, sėkmingai 
išspręsite net įsisenėjusias 
problemas. Trečiadienis ir 
ketvirtadienis – puikus laikas 
deryboms, naujoms sutartims. 
Savaitgalį pajusite kūrybiš-
kumo antplūdį, atrasite nau-
jų interesų, idėjų, kils noras 
kardinaliai keisti veiklos sritį, 
ir planus imsite įgyvendinti. 
Palankus metas nuoširdiems 
pokalbiams. Kartu tai laikas 
atsisakyti senų, sekinančių 
santykių. 

O Ž I A R A -
GIS. JLaukia 
aktyvus bendra-
vimas, darbo 
komandiruotės, 

naujos pažintys bei įdomūs 
projektai. Vadovai bus pa-
tenkinti jūsų veikla. Galima 
tikėtis ir neblogos premijos. 
Namuose skirkite laiko arti-
mųjų problemoms ir porei-
kiams. Pats laikas aptarti se-
nus, skaudžius klausimus, nes 
jei to nepadarysite dabar, dar 
ilgai kankinsitės. Neleiskite 
aplinkybėms valdyti jūsų gy-
venimo. Nelaukite nei pagyrų, 
nei įvertinimų, veikite sau, o 
ne bandykite įtikti kitiems. 
Kai tik pakeisite įsisenėjusias 
nuostatas, gyvenimas gerokai 
pasikeis.   

V A N D E -
NIS. Labai se-
kins besikeičianti 
nuotaika: rytais 
jausitės kupini 

jėgų, o vakare jos išseks, ir no-
rėsite tik ilsėtis. Nereikia versti 
saves ką nors daryti, leiskite sau 
pailsėti. Tik neužtęskite poilsio 
per ilgai, nes galite prisišaukti 
liūdesį ir melancholiją. Imkitės 
darbų, kuriuos iki šiol atidėlio-
jote. Kai tik imsite matyti rezul-
tatus, pamažu ir atgysite, atgau-
site energiją. 

Ž U V Y S .
Jums įveikia-
mos bet kokios 
kliūtys. Jei jusite 
baimę, vykite ša-

lin negatyvias mintis. Sėkmė 
bus jūsų pusėje. Antradienį 
sulauksite puikios naujienos iš 
mylimo žmogaus, o trečiadienį 
svarbių skambučių ir svarbių 
klausimų sprendimo metas. Įsi-
klausykite į savo intuiciją. Jos 
dėka jusite, kokius klausimus 
verta spręsti dabar, o ką palikti 
ateičiai. Nebijokite reikšti savo 
nuomonę. Puikus metas spręsti 
smulkioms problemoms.
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Lietuvos paštas atmeta leidėjų priekaištus 
dėl vėluojančios prenumeratos

Leidėjams raginant Lie-
tuvos paštą kuo greičiau 
išspręsti prenumeratos pri-
statymo problemą, įmonės 
vadovė sako, kad vėlavi-
mas nėra didelis.  

Asta Sungailienė pa-
brėžia, kad leidėjai buvo 
prenumeratorius įpratinę 
žurnalus ar laikraščius gauti 
arba anksčiau nei jie pasi-
rodo prekyboje, arba anksti 
ryte, o Lietuvos paštas tokios 
paslaugos neteikia. Jos tei-
gimu, leidėjai prieš kelerius 
metus nesutiko sudaryti ryti-
nių pristatymo sutarčių. 

„Nematome sistemiškai, 
kad iš tikro tai būtų pablo-
gėjimas, palyginti su anks-
tesniais laikotarpiais“, – žur-
nalistams penktadienį sakė 
Lietuvos pašto vadovė Asta 
Sungailienė.

Taip ji reagavo į asocia-
cijos „Nacionalinė spauda“ 
pareiškimą, kad prenumera-
tos pristatymo paslauga blo-
gėja – sausį Lietuvos paštui 
jau pateikta daugiau kaip 600 
skundų, kad leidiniai nepri-
statomi visai ar smarkiai vė-
luoja. 

Pasak A. Sungailienės, 
vėlavimo pasitaiko, nes daug 
laiškininkų serga arba izo-
liuojasi dėl koronaviruso. 

„Kai žiūrime statistiką, 
vertiname, kad atsižvelgiant į 
tai, į skaičių, kiek esame pa-
veikti koronaviruso pande-
mijos laiškininkų dalyje, mes 
net labiausiai probleminiuo-
se taškuose, kur iškritimai 
darbuotojų procentiškai tokie 
dideli, kad negalime rasti, 

kas uždengtų, teturime 1 proc. 
laiku nepristatytos spaudos“, 
– sakė A. Sungailienė.

Įmonės vadovės teigimu, 
kaimiškose vietovėse situacija 
geresnė nei miestuose.  

„Kaimiškose vietovėse 
įvertinus darbuotojų trūkumą 
dėl koronoviruso visai netu-
rime jokių esminių, išskyrus 
pavienius atvejus“, – sakė A. 
Sungailienė.  

„Nemenka dalis, ypač 
miestuose, prenumeratos dalis 
būdavo anksčiau pristatoma 
ne Lietuvos pašto. Pastaruo-
ju metu ženkli to srauto dalis 
nukreipta į Lietuvos paštą. 
Miestuose, manyčiau, mums 
padidėjęs krūvis, yra vienas 
elementas, kurį reikia suprati 
– mes turime pergrupuoti savo 
laiškininkus“, – pabrėžė ji.  

Tačiau Lietuvos pašto va-
dovė pabrėžė kad ankstaus 
rytinio pristatymo paslaugos 
Lietuvos paštas neteikia jau 
labai seniai, ir tai kelia prenu-
meratorių nepasitenkinimą. 

„Leidėjai ar per vienus, 
ar kitus tiekėjus pristatydavo 
ankstesnėmis valandomis. To 
Lietuvos paštas nenumato. 
Tai yra, kada išleistas leidi-
nys, tada jis ir pristatomas. Šis 
pokytis daliai prenumeratorių 
sukelia tam tikrą nepasitenki-
nimą, nes jų lūkestis yra išli-
kęs, kad būtų taip, kaip buvo“, 
– aiškino A. Sungailienė. 

„Su leidėjais kalbėjome 
prieš keletą metų, įvardijome, 
kad tai pareikalautų ženkliai 
didesnių kaštų, leidėjai ne-
išreiškė pageidavo sudaryti 
rytinių pristatymų sutartis“, – 
pabrėžė įmonės vadovė. 

Asociacija „Nacionalinė 
spauda“ dėl, pasak jos, nuolat 
blogėjančios prenumeratos 
pristatymo paslaugos kreipė-
si ir į bendrovę, ir į Susisieki-
mo bei Kultūros ministerijas. 

Asociacijos teigimu, per 
šių metų sausį Lietuvos paš-
tui jau pateikta daugiau kaip 
600 skundų, kad leidiniai 
nepristatomi vieną arba ke-
lis kartus iš eilės, atnešami 
ne laiku, vėluoja savaitę ar 
daugiau, iš karto gaunama po 
kelis leidinius. 

Leidėjai sako, kad sutar-
tyse su Lietuvos paštu nėra 
numatyta atsakomybės, o visi 
leidėjų pasiūlymai dėl sutar-
ties pakeitimų yra atmetami. 

„Prenumeratos pristatymo 
paslaugų kokybe nepatenkin-
ti leidinių prenumeratoriai 
suirzę, užverčia skundais 
leidėjus. Dalis prenumerato-
rių nutraukia prenumeratos 
sutartis, dėl to leidėjai privalo 
grąžinti prenumeratoriams 
gautas lėšas“, – rašte Lietu-
vos paštui ir ministerijoms 
tvirtina asociacijos pirminin-
kė Ineta Stravinskaitė.

Pasak jos, ypač sudėtinga 
situacija Šiaulių ir Panevėžio 
regionuose: Šiauliuose situa-
cija negerėja nuo 2021 metų 
lapkričio, kuomet pradėta re-
forma, po keliasdešimt skun-
dų kasdien gaunama ir pradė-
jus reformą Panevėžyje.

I. Stravinskaitė primena, 
kad už prenumeratos prista-
tymą gyventojams Lietuvos 
paštui moka ne tik leidėjai 
– paslaugos kaštus kompen-
suoja ir valstybė.

BNS inform.

BALDAI

• 4 dalių sekciją su spinta. 

Kiekvieną dalį galima statyti 
atskirai. Kiekviena dalis – 
0,90 m pločio. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą geros kokybės 
sofą-lovą. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Tamsiai žalios spalvos 
komplektą: sofą, pufą, du 
fotelius. Minkšta, patogi 
sėdėti. Veliūras nenudėvėtas. 
Neišskleidžiamas. Kaina 

100 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Miegamojo komplektą: 
spintą, dvi lovas, prie lovos 
spintelę, veidrodį. Išsiardyti 
ir išsivežti patiems. Visas 
komplektas 50 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Kampą su sofa-lova. 
Vyšninės spalvos. Veliūras 
apsitrynęs, bet spyruoklės 
vietoje. Nėra kieta sėdima 
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ANEKDOTAI

Pornofi lmai suteikia ne-
teisingą informaciją apie 
santechnikų teikiamas pas-
laugas bei jų išvaizdą.

***
„Tai buvo nuostabi nak-

tis“ – kai tau virš 50, tai 
reiškia,kad tu išsimiegojai 
mažiausiai 8 valandas pa-
togioj pozoj ir nubudus tau 
nieko neskauda.

***
Paaiškėjus, kad tarp 

lėktuvo keleivių buvo keli 
antstoliai, naujienos apie 
lėktuvo katastrofą buvo pa-
skelbtos skiltyje „Truputis 
pozityvo“.

***
Iki ausų galima ne tik įsi-

mylėti,bet ir įklimpti.
***
– Kas visiškai bepras-

miška, bet kainuoja krūvą 
pinigų?

– Antroji vieta preziden-
to rinkimuose.

***
Anūkas supainiojo savo 

tabletes su močiutės, todėl 
šokiuose jis šoko be ugne-

lės akyse,bet už tai su idealiu 
spaudimu.

***
Veiksmas vyksta Suvalki-

joje.
– Alio, policija, čia iš 

juvelyrinės parduotuvės. 
Mane bando apiplėšti, atva-
žiuokit!

– Pone Petrai, čia vėl jūs? 
Mes juk jums jau aiškinom: 
jei klientas prašo padaryti 2 
proc. nuolaidą, tai pagal įsta-
tymą tai nėra apiplėšimas.

***
Kalėjime :
– Petraiti, pas jus atvyko 

žmona!
– Nė velnio! Teismo 

nuosprendyje nieko tokio 
apie žmoną nebuvo!

***
– Petrai,kas su tavim?
– Ai, užpuolė,sumušė,pi-

nigus atėmė.
– Nors atsimeni, kas?
– Tai kaip čia žmonos ne-

atsiminsi.
***
Santechnikas Petraitis įti-

kino savo kaimynę blondinę, 

kad be vaizdo kameros duše 
nebus karšto vandens.

***
Jaučiuosi kaip Sovietų 

sąjunga: negan, kad sekso 
nėra, tai dar ir byrėti ėmiau.

***
Ant cigarečių galima pu-

blikuoti dar baisesnius vaiz-
dus, pavyzdžiui, provincijos 
peizažus vėlų rudenį.

***
Valdžia liepė nešiot kau-

kes, neva nuo kovido. Iš 
tikrųjų, tai, kad žandikaulis 
nenukartų kainas pamačius.

***
Prieš 40 metų pionieriai 

rinkdavo metalo laužą ir ma-
kulatūrą bei laukė šviesios 
ateities. Sulaukė – dabar jie 
iš konteinerių renka alaus 
butelius.

***
Nepagalvokit, kad aš 

skundžiuosi savo alga. Man 
pakanka. Bet iš ko gyventi 
likusias tris savaites?

***
– Tu anglų kalbą moki?
– Moku.

– Ką reiškia „welcome“?
– Čia toks kilimėlis prie 

durų.
***
– Žiūriu dabar „Gražuolė 

ir pabaisa“ ir va pagalvojau, 
kad aš tave mylėčiau vis tiek, 
jei tu būtum pabaisa!

– O aš tave mylėčiau, net 
jei tu būtum gražuolė!

***
Buvo pranešama, kad 

viename teatre statomame 
vaidinime „Gražuolė ir pa-
baisa“, gražuolę vaidins ži-
noma aktorė. Tai vienas kri-
tikas parašė komentarą: „Tai 
ką, jie nutarė sutaupyt ir abu 
vaidmenis vaidins tas pats 
asmuo?“

***
– Kaltinamasis,jūs nutei-

siamas 10 metų laisvės atė-
mimo!

– Pala,pala, aš juk nuken-
tėjęs!

– Klausykit, gerbiamasis, 
jus sumušė kažkoks moks-
leivis. Jums kalėjime bus tie-
siog saugiau!

***
– Padavėjau, kodėl pas 

mane aluje degtukas plau-
kioja?

–Todėl, kad jis lengvas. 
Va vakar vienam varžtas pa-
puolė, tai jis ant dugno gulė-
jo.

***
– Tėti, o trys minutės čia 

daug?
– Na sūnau,tai čia labai 

priklauso iš kurios pusės tua-
leto durų tu stovi.

***
– Sveiki ponas Petraiti, o 

kur jūs žmona?
– Tai mes su ja šiandien 

burtus traukėm, kam teks pas 
jus į svečius eiti.

– Tai jūs laimėjote?
– Pralaimėjau.
***
– Damos, ką geriam? 

Šampaną, vyną, degtinę?
– Na man atrodo būtent 

tokia tvarka ir geriam!
***

Vienas Seimo narys klau-
sia kito:

– Klausyk, o ko visi mūsų 
taip nekenčia?

– Aha, aš ir nesuprantu: 
juk mes apskritai nieko ne-
darom!

***
Dama damai :
– Pasiūliau saviškiui su-

sirašinėti tikrais popieriniais 
laiškais.. neva romantika ir 
visa kita... Jis ilgai tylėjo, o 
paskui atsakė: „Maryte,tu 
kalėjime?“.

***
Pasipiktinęs klientas pa-

davėjui:
– Tie grybai,kuriuos pas 

jus užvakar valgiau, buvo 
nuodingi! Man plovė skran-
dį!

– Rimtai? – nudžiunga 
padavėjas – Vadinasi, aš lai-
mėjau lažybas su restorano 
savininku!

***
Gerieji vampyrai valgo 

hematogeną.
***
– Ar gali VSD skaityti 

mano mintis? – pagalvojau 
aš. Po kelių sekundžių atėjo 
SMS: „Žinoma!“.

***
– Holmsai, o kodėl vyrai 

gamina geriau už moteris?
– Vatsonai, juk tai ele-

mentaru! Moterys juk gami-
na vyrams, o vyrai gamina 
sau!

***
Vakar nėjau į darbą. At-

siprašiau ir sumelavau, kad 
susirgau. Šiandien į darbą 
neatėjo 5 kolegos – pasakė, 
kad nuo manęs užsikrėtė.

***
Specialistai tvirtina,kad 

sienos minkščiausios perfe-
ratoriams yra sekmadieniais 
anksti ryte!

***
Kalbasi suvalkiečiai:
– Petrai, ko toks liūdnas?
– Ai buvau pas plastikos 

chirurgą: Marytė nusiuntė 
mane, kad kainas sužinočiau.

– Na ir?
– Parodžiau chirurgui 

Marytės nuotrauką. Sakė pi-
giau bus uodegą prisiūti.

***
Šalis su idealia valdžia 

– tai Šiaurės Korėja. A tai 
aš ko tai nežinau nė vieno 
Šiaurės korėjiečio-opozicio-
nieriaus.

***
Truputį apie kaimynus: 

Tau nebaisios ekonominės 
sankcijos, jei pas tave nėra 
ekonomikos.

***
– Ką galima padovanoti ir 

tuo pat metu pasilikti sau?
– Bet kokią venerinę ligą, 

pavyzdžiui.
***
Jei nori susirasti kažkada 

prapuolusius giminaičius –
nusipirk namą prie jūros.

***
Bet kokia nuomonė, iš-

sakyta servetėle trinant aki-
nius, atrodo daug labiau įti-
kinama.

***
Aš jums paskambinsiu 3 

valandą nakties - noriu suži-
noti ar jūs keikiatės.

***
Kai paršą pavogė – tai 

niekas nieko nematė ir ne-
girdėjo. O kai kaimynę 
namo parsivedei – tai visas 
kaimas ir matė ir girdėjo, 
net ir tie kur Norvegijoj už-
darbiauja.

***
– Primenu, kad vadžia į 

paštą atsiuntė anoniminę an-
ketą, Tomai, tu jos dar neuž-
pildei, būk malonus, padaryk 
tai šiandien...

***
Kunigas Petras atgailavo 

30 parų, bet Prodigy koncer-
tas to buvo vertas!

***
Sūnus pirmą kartą atsive-

da savo merginą supažindin-
ti su gimine. Visi ilgai tyli...
Pirma prabyla močiutė:

– Čia jums už tai,kad ne-
simeldžiat!

vieta. Kampas sutumiamas, 
tai kurioje pusėje norima, 
toje ir galima pastatyti. 
Apačioje yra patalynės dėžė. 
Yra vienas fotelis. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Stalą, televizoriaus 
staliuką, du veikiančius 
spalvotus televizorius 
su pulteliais. Mažajam 
Beko yra Scart jungtis ir 
instrukcija. Visi daiktai po 
10 Eur/vnt. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Geros būklės sekciją. 

Matmenys: 2,34 m ilgis, 
0,34 m gylis, 2,07 m aukštis. 
Galiu atvežti. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 617 30 521. Anykščiai
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Spintą stumdomomis 
durimis. Išardyti ir išsinešti 
patiems. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis
• Naudotą labai geros būklės 
žurnalinį staliuką. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Dujinę viryklę su dujine 
orkaite. Elektrinis degiklis. 
Viskas veikia. Kartu su 
reduktoriumi, pilnu dujų 
balionu. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Džiovyklę Elto TD 600. 
Talpa iki 5 kg. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 72 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis

AUGALAI
• Miežius, kviečius, avižas, 
žirnius, įvairių miltų 
mišinius, daugiamečių žolių 
sėklas. Atvežu. 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju 0,5 l ir 0,75 l 
stiklainius. Turiu daug. 
Tel. 8 605 11 166. Rokiškis

RASTA, PAMESTA
• Rastas telefonas. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis


