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Moderni įranga pasiekė 
ir Rokiškio rajono mokyklas

Vasario 11 d. Švietimo, 
mokslo ir sporto minis-
terija pranešė, kad savi-
valdybės, profesinės bei 
valstybinės mokyklos gaus 
dar 860 papildomų hibri-
dinėms pamokoms skirtos 
įrangos komplektų. Tai 
mobilūs vaizdo įrašymo ir 
transliavimo įrenginiai. Na-
cionalinė švietimo agentūra 
pasirašė sutartį su bendro-
ve „Biznio mašinų kompa-
nija“ ir iš jos įrangą įsigijo 
už 977 tūkst. eurų.

Organizuos mokymus
Numatyta, kad tokia įranga 

galės būti naudojama, kai dėl 
izoliacijos ar ligos dalis klasės 
vaikų negalės atvykti į moky-
klą. Bendrovė, pardavusi šią 
įrangą, pažadėjo kiekvienos 
savivaldybės mokyklų atsto-
vams organizuoti mokymus, 
kaip ja naudotis, kokios yra 
įrangos galimybės. Norima, 
kad šia naujove būtų naudoja-
masi kuo plačiau.

Hibridinei įrangai 
skirti 3,9 mln. eurų
Be to, šį mėnesį moky-

klas turėtų pasiekti dar be-
veik 5,5 tūkst. automatinių 
vaizdo kamerų su mikrofo-
nais. Jas Nacionalinė švieti-
mo agentūra pirko už 982,5 
tūkst. eurų.  Skaičiuojant su 
papildomai įsigyta įranga, 
per šiuos mokslo metus iš 
viso valstybės biudžeto lėšo-
mis nupirkta 2670 hibridinės 
įrangos komplektų – mobilių 
vaizdo įrašymo ir transliavi-
mo įrenginių bei 5468 auto-
matinių vaizdo kamerų su 

mikrofonais. Visai hibridinei 
įrangai įsigyti išleista suma 
siekia daugiau nei 3,9 mln. 
eurų.

Dalis įrangos 
pristatyta, 
kitos dar laukiama
Nacionalinės švietimo 

agentūros Komunikacijos 
ir kontaktų skyriaus vedėja 
Jurgita Kažukauskaitė-Sar-
nickienė informavo, kad iš 
papildomai įsigytos įrangos, 
skirtos mokymui hibridiniu 
būdu organizuoti, Rokiškio 
rajono savivaldybei jau pri-
statyta 10 mobilių vaizdo įra-
šymo ir transliavimo įrengi-
nių komplektų. Per vasarį bus 
pristatytos 53 automatinės 
vaizdo kameros su mikrofo-
nais. Kurioms mokykloms ir 
kiek įrangos duoti, spręs sa-
vivaldybė.

Dalinama pagal 
mokinių skaičių
Rokiškio rajono savival-

dybės Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas Aurimas 

Laužadis sakė, kad šios mo-
dernios įrangos nematė, apie 
jos veikimo principus pako-
mentuoti negalėtų, tačiau pa-
tvirtino, kad savivaldybė jau 
ne pirmą kartą gauna nuoto-
liniam mokymui skirtą įran-
gą. Pirmas kartas - dar praei-
tų metų lapkričio mėnesį, kai 
gauti 20 komplektų, kurie 
buvo padalinti mokykloms 
proporcingai pagal mokinių 
skaičių. Visai neseniai gauti 
10 mobilių vaizdo įrašymo 
įrenginių, o 53 automatinės 
vaizdo kameros su mikro-
fonais pasieks savivaldybę 
per artimiausias dvi savaites. 
Kaip informavo A. Laužadis, 
tokia įranga skirta tik ben-
drojo lavinimo mokykloms. 
Jos negavo vaikų darželiai 
ir neformaliosios švietimo 
įstaigos.

Daugėjant susirgimų viru-
sinėmis ligomis ugdymo įs-
taigose, tikėtina, tokia įranga 
pravers, organizuojant moky-
mą, kai dalis mokinių yra kla-
sėje, o kita dalis – namuose.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio visuomenės sveikatos biuro 
specialistei Neringai Pajadienei – 
„Metų specialisto“ apdovanojimas

Metų visuomenės svei-
katos specialisto apdova-
nojimai – padėka už reikš-
mingus darbo rezultatus 
pandemijos kontekste.

 
Vasario 10 d. Savivaldy-

bių Visuomenės Sveikatos 
Biurų Asociacija (SVSBA) 
išdalino „Metų specialisto“ 
apdovanojimus. Tokią vi-
suomenės sveikatos speci-
alisto rinkimo ir pagerbimo 
tradiciją SVSBA puoselėja 
nuo 2016 metų.

 „Net ir praėjusiais metais, 
kuomet dėl pandemijos ne-
galėjome susitikti gyvai, tai 
buvo padaryta kiekvienoje 
savivaldybėje, padedant me-
rams ar administracijos di-
rektoriams, nuotoliniu būdu. 
Kiekvienų naujų metų pažy-
mėjimas šia švente mums su-
teikia puikią galimybę stab-
telėti ir dar kartą pamąstyti 
apie nuveiktus darbus, ini-
ciatyvas ir nugalėtus sunku-
mus, pasidžiaugti aktyviais, 
savo profesijai atsidavusiais 
žmonėmis, kurių dėka buvo 
pasiekti atitinkami rezulta-
tai. Žinoma, rinkdami „Metų 
specialistą“, pagalvojame ne 
tik apie pasiektus rezulta-
tus, bet ir apie visuomenės 
sveikatos profesijos prasmę 

apskritai, o ypač dabar, pan-
demijos laikotarpiu. Pasta-
ruosius metus mes jautėme, 
kad esame ypač reikalingi, o 
tuo pačiu ir profesionalūs bei 
atsakingi. Taip dar labiau save 
įprasminome, įgijome pasiti-
kėjimą vietos bendruomenė-
se ir tarp skirtingų sektorių“ 
– dalinosi mintimis SVSBA 
pirmininkė ir Klaipėdos mies-
to VSB vadovė dr. Jūratė Gru-
bliauskienė.

 Šiemet iškilmingi speci-
alistų apdovanojimai vyko 
Raudondvario dvare, pager-
biant visuomenės sveikatos 
specialistus, savo darbais 
reikšmingai prisidėjusius 

prie visuomenės sveikatos 
stiprinimo praėjusiais me-
tais.

Rokiškio rajono sa-
vivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras „Metų 
specialisto“ apdovanojimą 
už sąžiningumą, rūpestin-
gumą, aktyvumą, įgyven-
dinant naujus projektus, 
bendradarbiavimą, už nuo-
širdų atsidavimą profesinei 
veiklai, bendruomenišku-
mą, pozityvo skleidimą, 
skiria visuomenės sveika-
tos specialistei Neringai 
Pajadienei.

Visuomenės sveikatos
biuro inform.

Rokiškio Ąžuolų gatvėje stirna mėgaujasi gilėmis
Pasirodo, stirnos neap-

lenkia ir miesto. Rokiš-
kio Ąžuolų gatvėje viena 
sau ramiausiai mėgavosi 
po ąžuolu nukritusiomis 
gilėmis. Stirna visai ne-
reagavo į automobilio 
šviesas ir garsą ir tik pri-
važiavus šiek tiek arčiau 
nušuoliavo per užšalusį 
ežerą.

Šiemet stirnų keliuose 
ir pamiškėse matoma itin 
daug, todėl vairuotojams rei-
kia būti labai atidiems norint 
išvengti susidūrimo su šiais 
gyvūnais. Patyrę vairuotojai 
pastebi, kad perbėgus per 

kelią stirnai, reikia iškart pri-
stabdyti, nes, dažniausiai, po 
jos seka dar bent dvi baltauo-
degės.

„Rokiškio Sirena“ visai 

neseniai užfiksavo didelį 
būrį stirnų Kriaunų seniūni-
joje.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Vasario 28 d. „Spiečius“ kviečia į renginį 
„Kuriu verslą Rokiškyje:  kokios verslo finansavimo galimybės?“

Kuriate ar svarstote 
pradėti verslą Rokiškyje? 
Domina verslo finansavimo 
galimybės?

 
Vasario 28 d. 9-12 val. Ro-

kiškyje veikiantis „Spiečius“ 
kviečia susipažinti su skirtin-
gų finansavimo šaltinių gali-
mybėmis ir sužinoti daugiau 
apie vykstančius kvietimus, 
skirtus finansavimui gauti.

„Spiečiuje“ vyks renginys, 
kurio metu sužinosite, kokių 
fondų parama galite pasinau-
doti jau 2022 m. pirmajame 
ketvirtyje! 

Pranešėjai:
Strateginio planavimo, in-

vesticijų ir viešųjų pirkimų 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė Reda Ruželienė

Užimtumo tarnybos prie 
LR SADM Rokiškio skyriaus 

vedėja Dalia Starkuvienė
Rokiškio rajono vietos 

veiklos grupės pirmininkė 
Milda Ulevičienė

Registracija į renginį: 
https://forms.office.com/r/
TwXYUEU78s

Renginys vyks Rokiškio 
„Spiečiuje“, Tyzenhauzų g. 
6, Rokiškis.

Rajono savivaldybės
inform.

Bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje 
vyko šventinis rytmetys vaikams
 „Šios žemės vardas – Lietuva“

Lietuvai pasitinkant 
valstybės atkūrimo dieną 
- Vasario 16-ąją, Rokiš-
kio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos vaikų ir jau-
nimo skyriuje vyko šven-
tinis rytmetys vaikams 
„Šios žemės vardas – Lie-
tuva“.

Į šventę atskubėjo paki-
liai nusiteikę Rokiškio lop-
šelio-darželio „Pumpurėlis“ 
auklėtiniai. Visi kartu pri-
siminė trispalvės vėliavos 
spalvų reikšmes, knygose 
ieškojo Lietuvos valstybės 
simbolių. O kokius gražius 
linkėjimus mažieji skyrė 
Gimtinei!

Vieni piešė širdį, linkė-
dami meilės, kiti dovano-

jo gėles, balionus, kad būtų 
linksmiau. Darbščios vaikų 
rankelės kūrė dovaną - spal-
votus vėjo malūnėlius, skirtus 
Lietuvai. Susitikimą vainika-
vo mūsų valstybės himno 
giedojimas. Vėjyje besisu-
kančių malūnėlių sparnai dar 
ilgai primins vaikams gražią 
šventę.

Šventinis rytmetys or-
ganizuotas įgyvendinant 

2014–2020 m. Interreg V-A 
Latvijos ir Lietuvos bendra-
darbiavimo per sieną pro-
gramos projektą „Šeimų sti-
prinimas, bendradarbiaujant 
bibliotekoms, kaip indėlis į 
socialinį ir ekonominį augi-
mą Ludzos savivaldybėje, 
Rokiškio rajone ir Jēkabpilio 
mieste“, LLI-422 (HOME).

J. Keliuočio viešosios
bibliotekos inform.
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Po mėnesio pažinties su Rokiškiu – 
vienu žvilgsniu per miestą

Mėnuo pažinties su Ro-
kiškiu. Ar užtenka tiek laiko 
susipažinti su miesto savitu-
mu, pagauti jo esmę, nuotai-
kas, stipriąsias ir silpnąsias 
vietas? Be abejo, viskas dar 
tik paviršium praslysta. 
Neslėpsiu, kad, prieš va-
žiuojant čia dirbti, buvo sa-
kančių: „Į kokį čia pasaulio 
užkampį trenkiesi? Ten gi 
nieko nėra“. Ot, mielieji, ir 
netiesa.

Tas mano mažytis Pakruo-
jis, iš kurio atsibaladojau į ro-
kiškėnus pasidairyti, gal net 
daugiau vertas tuo užkampiu 
vadintis. Vien pagal gyvento-
jų skaičių – Pakruojyje gyve-
na virš 4 tūkst. gyventojų, o 
Rokiškyje – beveik 12 tūkst. 
Pakruojyje nėra nė vienos (!) 
gamyklos, išskyrus AB „Do-
lomitas“ Petrašiūnų kaime ir 
„Klovainių skalda“, esanti taip 
pat ne pačiame Pakruojyje, o 
Rokiškyje – vien jau „Rokiš-
kio sūris“ ko vertas... Galima 
vardinti ir daugiau dalykų, 
ko nėra Pakruojyje, bet kas 
yra Rokiškyje: senamiestis, 
daug prekybos centrų, keletas 
devynaukščių, septynaukštis 
savivaldybės pastatas, nemo-
kami miesto autobusai, liau-
dies teatras, čiuožykla, basei-
nas... Kaip sako mano sūnus 
Augustas, trumpam užsukęs į 
Rokiškį, šitas miestas mažai 
kuo skiriasi nuo Šiaulių. Aiš-
ku, vaikinas gal kiek perdeda, 
bet tiesos yra – čia yra visos 
sąlygos gyventi kokybiškai 
ir įvairiai, nesijaučiant kokiu 
kaimo prasčioku.

Ne, nesėdėjau aš visą gyve-
nimą tame mažame Pakruojy-
je – gyvenau Šiauliuose, ra-
šiau į Radviliškio laikraštį, 
bendravau su žmonėmis iš 
daugelio Lietuvos rajonų, tad 
galiu pasakyti, kad Rokiškis 
turi savo veidą. Vien išpieštos 
langinės vertos atskiros pas-
traipos. To nėra niekur. Ypač 
nustebino kiškių motyvas. Vis 
tik tenka sutikti, kad miesto 
pavadinimas yra Ro + kiškis. 
Kokį vaidmenį atliko kiškiai 
miesto istorijoje, dar pritrūko 
laiko išsiaiškinti, bet, tikiuosi, 
su laiku, pavyks.

Manyčiau, kiekvieno mies-
to širdis, grožis ir didelė ver-
tybė – senamiestis. Rokiškis jį 
turi ir drąsiai gali pretenduoti 
į turistų simpatijas. Kas anks-
čiau buvo tuose Nepriklau-
somybės aikštės pastatuose, 
kurie dabar patraukė dėmesį, 
kada nors paprašysiu papasa-
koti vietos istorikų, architektų 
ar muziejininkų. Dabar galiu 
tik pasidžiaugti, kad jie išli-
ko, naudojami ir miestą puo-
šia. Turbūt rokiškėnai ir patys 
žino, kokią ypatingą turi baž-

nyčią (Rokiškio šv. Apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčia). 
Spėju, kad būtent dėl jos di-
dumo kol kas drąsos užsukti 
neatsirado. Prieš tokį statinį 
žmogus jautiesi toks mažas ir 
palyginti menkas, kad...

Kad savivaldybės pastatas 
būtų septynaukštis, kaip mi-
nėjau, dar matyti neteko. Pvz., 
net Šiaulių miesto savivaldy-
bė yra įsikūrusi trijų aukštų 
pastate. Atėjus į tokį nemenką 
pastatą, kaip ir toje didingoje 
bažnyčioje, žmogus taip pat 
gali pasijusti mažas ir paly-
ginti menkas. Kartais ir pagal-
voju – o gal tokia ir buvo šio 
pastato architektų pagrindinė 
mintis?

Bežarstydama panegiri-
kas Rokiškio miesto grožiui, 
rizikuoju „iš to rašto išeiti iš 
krašto“, tad keletas eilučių ir 
pastebėtiems negerumams. 
Gal ne tiek negerumams, kiek 
iki tol dėmesio nesulauku-
siems dalykams. Daugiabučių 
rajone - gana daug pilkos spal-
vos, kai, sakykime, daug ma-
žesniame Pakruojyje seniau 
statytus daugiabučius gerokai 
„paspalvino“ renovacija. Nors 
patys rokiškėnai galvoja, kad 
renovacijos procesas pas juos 
vyksta sparčiai, iš tiesų yra 
rajonų centrų, kuriuose – tik 
vienetai nerenovuotų namų. 
Nežinau, kas nutiko Rokiš-
kio gatvėms, bet ir jos atrodo 
stokojančios dėmesio – telkšo 
daugybė balų, po kuriomis 
slepiasi duobės, ir dėl kurių, 
tikėtina, keikiasi vairuotojai. 
Ir nors daugelio rajonų prie-
kaištų vietinei valdžiai vi-
nis – nesutvarkyti keliai bei 
gatvės, rokiškėnams yra kur 
pasitempti. Pvz., kokiame Ra-
dviliškyje vietos politikai val-
dančiuosius tik už žvyrkelius 
piktai tekeiksnoja, nes turbūt 
dar nematė Rokiškio miesto 
gatvių...

Pastatai ir gatvės vis tik 
nėra svarbiausia. Kiekviena-
me kaime ar mieste svarbiausi 
– jų žmonės. Kol kas sutikau 

beveik vien geranoriškus, 
įdomius ir protingus. Kur 
kreipiausi, su kuo bendravau, 
- visi geranoriški ir mandagūs. 
Nežinau, kokiomis gatvė-
mis turėčiau pasukti bei kur 
apsilankyti, kad pamatyčiau 
ir kitokių. Tikiu, kad patys 
rokiškėnai apie save galvoja 
kur kas blogiau. Jiems galbūt 
atrodo būk tai kaimynai prasti 
ar valdininkai netikę, o gal ir 
patys apie save nekaip galvo-
ja, bet jau mėnesį žvalgantis 
į teismo posėdžių tvarkaraš-
čius, matau, kad baudžiamųjų 
bylų čia - itin mažai. Aišku, 
nepaisant gana specifinių tei-
kimų dėl priverčiamojo gy-
dymo Rokiškio psichiatrijos 
ligoninėje... Bet tai – jau ne 
Rokiškio problema, kadangi 
ten gydomi žmonės, padarę 
nusikaltimus visoje Lietuvoje.

Dar smarkiai neapžiūrėta 
sritis – verslai. Mačiau, kad 
yra verslininkų, gaminančių 
tai, ko nėra kitur, kad yra įdo-
mių minčių paslaugų srityje... 
Daugelis verslų yra tų vietovių 
lobis, kadangi tai – ir darbo 
vietos, ir prekės bei paslaugos, 
ir turistai, ir mokesčiai į biu-
džetą... Taip pat dažnas verslą 
pradėjęs žmogus – pavyzdys 
ir spyris į užpakalį tiems, kurie 
netiki, kad gali kažko pasiekti.

Ir pabaigai – apie orus. Čia 
jau niekas neįtars šališkumu 
bei klaidingomis interpretaci-
jomis. Kaip bebūtų keista, bet 
nei Pakruojyje (už maždaug 
130 km), nei Radviliškyje jau 
keletą dienų nėra nei sniego, 
nei ledo ant šaligatvių. Beva-
žiuojant iš Rokiškio, galima 
stebėti, kaip pamažu akyse 
tirpsta sniegas pakelėse, kol 
galų gale jo nelieka. Grįžtant 
atgal – atvirkštinis reginys. At-
rodo, tarsi vykstame į šiaurę, 
kur tik elnių betrūksta su ro-
gėmis. Ta Lietuva tokia maža, 
kad bet kokie skirtumai atrodo 
toks didžiulis atradimas, kad 
apie tai norisi visiems papa-
sakoti...

Rita GRIGALIENĖ

Nebūkime caro laikų bendruomenė 
arba – ar verta užmušinėti 
oponentus laikraščiais

Mūsų kortos atverstos: 
„Rokiškio Sirena“ savi-
ninkas Simonas Tuska 
nepriklauso jokiai politi-
nei partijai ir neturi jokių 
politinių interesų, todėl 
ir mūsų laikraščio pozi-
cija yra absoliučiai aiški 
- nešališkumas. Mažai, 
turbūt, belikę regioninių 
laikraščių, kurie nebūtų 
vienaip ar kitaip susiję su 
politiniais veikėjais, ta-
čiau Rokiškiui pasisekė...

Įsivaizduokite miestą, 
tokį maždaug su 12 tūkst. 
gyventojų, kuriame žinias 
praneša du laikraščiai su 
savo interneto portalais. 
Vienas jų pradeda dieną: 
„Labas rytas, caras blogas, 
šalin blogietį nuo valdžios, 
sukilkim revoliucijai“. Ki-
tas gi: „Labas rytas, pašlo-
vinkim carą, koks jis pui-
kus vadovas, sunaikinkim 
maištautojus“. Pasidalinusi 
į dvi stovyklas bendruome-
nė, skaitanti du laikraščius 
ir besipešanti už pusryčių 
stalo, kuris blogas – caras 
ar maištautojai, galbūt pa-
togi caro laikų politikuo-
tojams, kurie oponentus 
užmušinėja laikraščiais, 
bet... Norintiems sužinoti 
tiesą sekti dviejų skirtingų 
stovyklų nuotaikas gali būti 
sudėtinga. Tai koks tas ca-
ras – žmonių išgelbėtojas 
ar bjaurus piktadarys? O 

sukilėliai – kvailiai ar tiesos 
ieškotojai?

Pagal savo supratimą lai-
kraščius pasirinkę miesto 
gyventojai, tikėtina, bus pik-
ti ir pasirengę stoti į vieną ar 
kitą stovyklą. „Neskaitykit 
tų nesąmonių, jie rašo ne-
tiesą,“ – plunksnos broliai 
iš vieno laikraščio rėkaus 
nuo bokšto. „Pirkit mūsų lai-
kraštį, tik mes esame tiesa ir 
šviesa, tie kiti rašliavotojai – 
aferistai ir idiotai,“ – skelbs 
spaudos išnešiotojai iš kitos 
žinių perdavinėtojų pusės. 
Tie miesto gyventojai, kurie 
nenorės stoti į kurią nors sto-
vyklą, galbūt apskritai nebe-
pirks laikraščių, galvodami: 
„Vakar caras buvo geras, 
šiandien pridarė nesąmonių, 
ką rytoj dar nuveiks, neaiš-
ku, ir nesuprasi, ką čia rašo 
tie plunksnagraužiai...“

Šiuolaikinės aktualijos 
tarsi taip pat liepia pasirinkti 
poziciją – už ar prieš. Visuo-
menė kaip niekada susiskal-
džiusi. Po metų – rinkimai 
į savivaldybių tarybas bei 
merus. Ypač politikai suin-
teresuoti pateikti save kuo 
palankesnėje šviesoje, su-
menkindami oponentus. Vi-
suomenės informavimo įsta-
tymo 16 straipsnio 1 dalis 
nurodo: „Gerbdami nuomo-
nių įvairovę, viešosios infor-
macijos rengėjai ir skleidėjai 
turi visuomenės informavi-
mo priemonėse pateikti kuo 

daugiau viena nuo kitos 
nepriklausomų nuomonių.“ 
Vadovaudamiesi šia nuosta-
ta, pažadame nestoti į kurias 
nors karo stovyklas, kritiką 
žerdami tik vieniems bei 
aplenkdami kitus. Mano-
me, nebūna taip, kad vieni 
tik klysta, o kiti visą laiką 
elgiasi teisingai. Pirmiau-
sia turime galvoti apie vi-
suomenę, ką jai duos vienų 
ar kitų faktų bei nuomonių 
paviešinimas. Visuomenės 
informavimo priemonės juk 
turi padėti išspręsti proble-
mas, o ne jas sukelti.

Tad būkime ne caro lai-
kų miestas su dviem tieso-
mis ir skirstymu į juodą bei 
baltą. Ieškokime tiesos, kuri 
dažnai būna „per vidurį“, o 
tik kartais – aiškiai vienoje 
Temidės svarstyklių pusėje. 
Vienprasmiškai esame prieš 
nusikaltimus, nukreiptus 
prieš žmonių gerovę. Deja, 
juos reikia įrodyti, o ne vien 
spjaudytis sieros ugnim, ka-
dangi tiesiog tą dieną saulę 
užstojo debesys ar pienas 
šaldytuve stovėjusiame pa-
kelyje buvo surūgęs... Jeigu 
bus verta ieškoti klastos įro-
dymų, juos surasime, bet ne 
taikydamiesi į žvirblius.

Mums svarbi Jūsų nuomo-
nė bei mintys, pastebėjimai 
bei problemos. Išankstinių 
sprendimų pateikti negalime 
- jų ieškosime kartu.

Rita GRIGALIENĖ

Ledinių maudynių entuziastai išradingai 
sutiko Vasario 16-ąją

Šventinę Vasario 16-
ąją rajono ledinių mau-
dynių entuziastai pasitiko 
Salų dvare D. Baltakio 
nuotr.).

 „Tai mums visiems 
reikšmingiausia data, ver-
ta didžiausios šventės ir 
pagarbos tiems, kurie su 
didele meile ir pasiauko-
jimu kūrė ir kuria mūsų 
valstybę. Pats metas įsisa-
vinti, jog Lietuva – Tėvynė 
mūsų. Kiekvienas esame 
jos dalis ir kiekvienas už ją 
atsakingas.

 Ši vieta (Salos – Ro-
kiškio rajone) pasirinkta 
neatsitiktinai. Miestelis yra 
unikalioje vietoje – ežero 
saloje, o salos forma pri-
mena Lietuvos žemėlapį. 
Nusprendėme, jog tai puiki 
vieta įgyvendinti/išpjauti 
Lietuvos kontūro formos 
eketę ir taip paminėti Lietu-
vos valstybės atkūrimo die-
ną. Sala tikrai verta dėme-

sio – ne tik dėl jos unikalios 
formos, ne tik todėl, kad eže-
ro pakrantėje išpjauta Lie-
tuvos kontūrų formos eketė, 
bet ir dėl ypatingos istorijos: 
jau nuo XVI a. čia lankėsi ir 
gyveno ne viena garsi gimi-
nė, saloje palikusi klasicisti-
nį dvarą, parką, neogotikinę 
bažnyčią ir daugybė įdomių 
pasakojimų“.

 Paruošė/išpjovė Lietuvos 
kontūrų eketę: Mindaugas 
Nabagas, Rolandas Šmago-
ris ir Sergejus Snetkovas.

 Lietuvos kontūro formos 
eketėje besimaudantys žmo-
nės: Algirdas Kazinavičius, 
Birutė Indrelienė, Edmun-
das Šakalys, Jolanta Juknė, 
Mindaugas Nabagas, Nijolė 
Bajorienė, Ramūnas Gode-
liauskas, Rasa Čypaitė-Ka-
zinavičienė, Rasa Šiaulienė, 
Rogier Rijkhoek, Rolandas 
Šmagoris, Sergejus Snetko-
vas, Vaidas Ramanauskas ir 
Vytautas Kazinavičius.

FB „Eketė Rokiškyje“ 
inform.



2022-02-18 4 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Apdovanojimų ceremonijoje – 
apie pagarbą Rokiškį garsinantiems žmonėms

Rajono savivaldybėje 
– naujovė. Apdovanoti ra-
joną garsinę įvairių spor-
to klubai ir individualių 
sporto šakų atstovai. Ra-
jono savivaldybės Švieti-
mo ir sporto skyriaus pa-
dėkos kuklioje, bet šiltoje 
ceremonijoje įteiktos 15 
rajono klubinio sporto at-
stovų. 

Reikia skatinti 
pagarbą
Padėkų ceremonija – vie-

nas pirmųjų naujos Švieti-
mo ir sporto skyriaus dar-
buotojos – Dianos Guzienės 
– darbų. Tiek savivaldybės 
administracijos direktorius 
Andrius Burnickas, tiek 
Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjas Aurimas Laužadis 
džiaugėsi, kad pavyko ją 
pasikviesti dirbti į rajono 
savivaldybę.

Jie džiaugėsi ir idėja pa-
gerbti klubinio sporto atsto-
vus. A. Laužadis neslėpė, 
kad apie jų nuopelnus garsi-
nant Rokiškio kraštą, visuo-
menė žino per menkai. Klu-
bai, sudaryti savanoriškais 
pagrindais, tiesiog neturi 
specialistų, galinčių kryp-
tingai ir reguliariai viešinti 
savo atstovų pasiekimus. 
Todėl savivaldybės indėlis 
į šią sferą yra reikalingas. 
„Jei Kūno kultūros ir sporto 
centras turi daugiau galimy-
bių informuoti apie savo au-
klėtinių pasiekimus, tai klu-
binio sporto atstovai lieka 
šešėlyje, nors pasiekia tikrai 
puikių rezultatų“, – sakė jis.

Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėjas A. Laužadis 
akcentavo ir tai, kad šie 
sportininkai yra pelnytas 
pavyzdys visuomenei, žmo-
nės, galintys įkvėpti kitus 
imtis aktyvaus ir sveiko gy-
venimo būdo, suteikti moty-
vaciją siekti aukštų sporti-
nių rezultatų, atskleisti savo 
talentus, kurie tikrai bus 
įvertinti visuomenės.

Jis ragino sportininkus 
solidarizuotis, palaikyti 
vieni kitus: negailėti šiltų 

sveikinimų ir komentarų, 
jei žiniasklaidoje aprašomi 
sportininkų nuopelnai.

Sportininkai sureagavo
labai šiltai
Apdovanojimų idėjos ini-

ciatorė D. Guzienė džiaugė-
si, kad rajono sporto klubų 
sportininkai labai palankiai 
sutiko idėją. Klubai siūlė 
verčiausius savo žmones 
apdovanojimams. Ji užsi-
minė, kad ši pirmoji, ku-
kli ceremonija tikrai nebus 
paskutinė, skirta pagerbti 
rajoną garsinančius atletus. 
Metų pabaigoje planuoja-
mas didelis renginys sporti-
ninkams.

Dėmesį apdovanojimams 
liudija ir tai, kad absoliuti 
dauguma sportininkų atvy-
ko atsiimti padėkų. Vos pora 
žmonių negalėjo to padaryti 
dėl svarbių ir pateisinamų 
priežasčių.

Sportininkai neslėpė: 
jiems dėmesys, palaikymas 
yra svarbus.

Renginio metu 
apdovanoti:
Renatas Jegorovas. už 

Rokiškio vardo garsinimą 
ir aukštus motociklų sporto 
pasiekimus Lietuvoje, sė-
kmingą atstovavimą Lietu-
vai ir Rokiškio kraštui Euro-
pos tautų komandinės taurės 
varžybose apdovanotas Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
padėka.

Jūžintų ,,ELNIARAGIO“ 
moterų futbolo komanda. 
Už dalyvavimą 2021 metų 
Lietuvos moterų regioninėje 
lygoje ir Utenos regione iš-
kovotą 3-ąją vietą.

Rokiškio futbolo klubo 
komanda. Už dalyvavimą 
2021 metų LFF III lygos 
PAFF pirmenybėse ,,KO-
MEX“ taurei laimėti ir iško-
votą 3-ąją vietą.

Eivinas Naimavičius. Už 
atstovavimą Rokiškio klu-
bui ,,Thai Tornado“ ir daly-
vavimą 2021 metų Lietuvos 
muaythai čempionate bei 

iškovotą 2-ąją vietą.
Gvidas Skinderis. Už ats-

tovavimą Rokiškio klubui 
,,Thai Tornado“ ir dalyva-
vimą 2021 metų Lietuvos 
muaythai čempionate bei 
iškovotą  1-ąją vietą.

FMK Lituanica Rokiškis 
komandos žaidėjas Adas 
Matušiūnas. Už sėkmingą 
atstovavimą Rokiškio kraš-
tui futbolo turnyruose.

FMK Lituanica Rokiškis 
komandos žaidėjas Einaras 
Rakūnas. Už sėkmingą ats-
tovavimą Rokiškio kraštui 
futbolo turnyruose.

Artūras Januškevičius. 
Už Rokiškio krašto garsi-
nimą ir aukštus sporto pa-
siekimus 2021 m. Lietuvos 
motokroso čempionate, MX 
varžybose ,,Lietuvos Taurė“ 
.Rytis Kišūnas. Už Rokiškio 
krašto garsinimą ir aukštus 
sporto pasiekimus 2021 m. 
Lietuvos motokroso čempi-
onate.

Gustas Kligys. Už Rokiš-
kio krašto garsinimą ir aukš-
tus sporto pasiekimus 2021 
m. MX varžybose ,,Lietu-
vos Taurė“.

Mykolas Stundžia. Už 
Rokiškio krašto garsinimą 
ir aukštus sporto pasiekimus 
motokroso varžybose ,,Jau-
nimo Taurė 2021“.

Nojus Konstantinas Čy-
pas. Už Rokiškio vardo gar-
sinimą ir aukštus jėgos tri-
kovės sporto rezultatus bei 
pasiektus rekordus.

Marius Žiukelis. Už Ro-
kiškio krašto garsinimą ir 
aukštus sporto pasiekimus 
Lietuvos ralio čempionate.

Steponas Kriaučiūnas. 
Už Rokiškio krašto garsini-
mą ir aukštus sporto pasie-
kimus Lietuvos ralio čempi-
onate.

Paulius Baltrukėnas. Už 
Rokiškio krašto garsinimą 
ir aukštus sporto pasiekimus 
Lietuvos ralio čempionate.

Visus šiuos atletus rajono 
visuomenei ketina pristatyti 
ir „Rokiškio Sirena“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Salų dvaras kviečia į pavasario pasaką
Salų dvare – daug 

naujovių. Nors už lango 
dar sniego pusnys, ir eže-
ras padengtas ledu, ta-
čiau Ledo karalienė jau 
išlydėta į pasaką. O ledo 
burtai ištirpo ir dabar 
dvare karaliauja pavasa-
rio Fėja.

Sukūrė per dvi dienas
Ten, kur visą žiemą ro-

kiškėnai ir rajono svečiai 
buvo kviečiami grožėtis 
ledo pasaka, dabar čiulba 
paukščiukai ir žydi gėlės. 
Pavasario Fėja, pakeitusi 
Ledo karalienę, kviečia pa-
sidžiaugti artėjančiu pava-
sariu. Fėjos karalijoje – ir 
pavasariu pražydusi su-
knelių kolekcija, ir intriga, 
ką gi skaito Fėja, ir kokius 
lagaminus kokioms kelio-
nėms ruošia... Salų dvaro 
kampelis jau žydi tulpėmis, 
narcizais, hiacintais. O pa-
vasario burtus Fėja šaukia 
ne burtų lazdele, bet žydin-
čia sakuros šakele.

O ant palangių į Fėjos 
karalystę žvelgia jaukus 
miestelis su namukais ir 
bažnyčia. „Taip, tai mūsų 
Salos“, – šypsosi pavasa-
rio karalystės šeimininkė.

Kiekvienam lankytojui 
ji turi ypatingas istorijas. 
Todėl kiekvienas kvie-
čiamas čia pabūti ir pasi-
džiaugti žiedais, spalvo-
mis, kvapais, nors už sienų 
dar karaliauja žiema.

Kaip pavyko sukurti 
tokią ekspoziciją ir kiek 
truko darbas? Fėja šypsosi 
– vien tik žydinčia sakuros 
šakele pamoti neužteko. 
Pasaką Salų dvaro šeimi-
ninkės personažą įkūnijan-
ti rajono tautodailininkų 
vadovė Birutė Dapkienė 
su talkininkais dirbo dvi 
paras, kurdama pavasarinį 
paslaptingą pasakų mišką.

Šeštadienį Salų dvaro 
svečiai galėjo pasigrožė-
ti ir juodųjų gulbių pora: 
Lita ir jos naujuoju vyru, 
kuriam kaip tik šiuo metu 
renkamas vardas. Pore-
lė labai gražiai sutaria. 
Ir gulbėmis besigrožė-
ję svečiai pastebėjo, kad 
naujasis Litos gyvenimo 
draugas ne toks piktas ir 
pavydus, kaip velionis 
Latas. Šis paprastai piktu 
šnypštimu bandydavo nu-
vyti tuos, kurie drįsdavo 
kėsintis į Litos ramybę. O 
naujasis jos draugas ramiai 
mėgavosi dėmesiu ir gra-
žindamasis nuolat kedeno 
plunksnas. Kaip sakė B. 
Dapkienė, gulbėmis grožė-
tis pavyks ne kasdien. Mat 
neramu, kad pavasario pa-
šauktos, jos nepabandytų 
pakelti sparnų ieškoti ne-

atrastų horizontų.
Pabendravę su Fėja, pa-

sigrožėję gulbėmis, svečiai 
skubėjo aplankyti dar vieną 
dvaro įdomybę – kavinukę, 
kurios padavėjas – robotu-
kas katinas.

O vasario 14-ąją dva-
re nugriaudėjo aistringas 
Valentino dienos vakaras, 
papuoštas įspūdingais rytie-
tiškų šokių kolektyvo pasi-
rodymais.

Įdomu tai, kad dvaro 
naujovės sudomino ne tik 
mūsų rajono žmones, turis-
tus, bet ir didžiąsias šalies 
televizijas: viena po kitos 
jos atvyksta čia kurti savo 
laidų ar vaizdo siužetų.

Yra ir sunkumų
Birutė Dapkienė neslėpė: 

išsaugoti dvaro patrauklu-
mą ir grožį pastaruoju metu 
reikia ypatingų pastangų. 
Mat vis labiau įsibėgėjan-
tys dvaro remontai verčia 
koreguoti veiklas. Štai tau-
todailės galerija iš jos patal-
pų iškraustyta į dvaro holą. 
Ten, kur buvo galerija, da-
bar – remontuojamos salės. 
Su visomis iš to išplaukian-

čiomis pasekmėmis: dulkių 
tumulais, triukšmu. „Sakė, 
kad šiai salei parketą pirks 
tik kitąmet“, – liūdnai atsi-
duso pašnekovė.

Dėl remontų, pernai 
atgijęs dvaras mažina vei-
klos apsukas: nebegali pri-
imti visų pageidaujančių 
švęsti asmenines šventes, 
taigi, netenka ir dalies pa-
jamų. Tam, kad remontų 
metu dvaras išlaikytų re-
prezentacinę aplinką, jo 
darbuotojams tenka nuo-
lat šveisti patalpas, valyti 
baldus, nuo dulkių saugoti 
tautodailininkų darbus. 
Taigi, sukurti patogią, įdo-
mią, komfortišką erdvę 
yra pakankamai sudėtin-
ga. Tačiau ir sudėtingomis 
sąlygomis dvaro komanda 
stengiasi sukurti įspūdingą 
aplinką čia atvykstantiems 
lankytojams.

O jų gausu. Ir ne tik 
iš Rokiškio, bet ir iš di-
dmiesčių. Kai kurie svečiai 
būtent nuo šio dvaro ir jo 
įdomybių pradeda pažintį 
su mūsų kraštu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Sveikiname

Vasario 18-ąją 70-tąjį gimtadienį švenčia 
Aldona Zenkova.

Miela Mama, Močiute,
Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Tau neleis.
Mes linkim Tau energijos, sveikatos 
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Tau skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos...

Sveikina sūnus, marti ir keturi anūkai

Vasario 16-ąją Rokiškis 
sutiko ganėtinai kukliai: 
šventę pradėjo šv. Mišio-
mis Šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčioje, po 
jų, vidurdienį – tradicinė 
vėliavos pakėlimo cere-
monija Nepriklausomybės 
aikštėje.

Apie nūdienos iššūkius
Nors ir šventinė diena, ro-

kiškėnai į renginius rinkosi 
neitin gausiai. Šv. Mišiose, 
kurias dekanas Eimantas 
Novikas aukojo už valstybę 
ir jos žmones, tikinčiuosius 
pradžiugino seniai matytas 
vaizdas: nuimtos uždangos, 
pastoliai, vėl matyti Didysis 
altorius. Tačiau šis vaizdas 
turi ir savo kainą: dulkių tu-
mulus. Tad dekanas atsipra-
šė ir įspėjo: jei kas netyčia 
išsiteptų palto skvernus. Jas 
dekanas lygino su dykuma, 
pilna dulkių.

Remonto temą jis palietė 
ir savo pamoksle. Dekanas 
jautriai pasidalino savo pa-
žinties su Rokiškiu tema. 
Viena vertus, dvasininkas 
džiaugėsi iš kaimo parapijų 
atkeltas į miestą. Atvykus 
apėmė kitokios nuotaikos: 
dekanas su sau būdingu hu-

moru apibūdino jas taip: 
„Dieve, Dieve, už ką man 
tokia atgaila: už buvusias ar 
būsimas nuodėmes“, pusę 
metų vaikščiojo nosį nuka-
binęs. Kol atėjo pajautimas, 
kad pats turi kažką dary-
ti: prisijaukinti, bendrauti. 
Žvelgdamas į bažnyčią, kaip 
į pastatą, dekanas kalbėjo, 
kad jį taip pat apima dvejopi 
jausmai: viena vertus, ji gerai 
prižiūrima, diegiamos naujo-
vės, kita vertus, reikia kaž-
ką ir griauti, keisti paveldą, 
paliesti ir keisti šventumą. 
Tačiau ne viskas pavykstai 
taip, kaip tikimasi. Dekanas 
neslėpė, kad tenka auklėti 
statybininkus dėl jų požiūrio 
į darbą: „dirbat atžagariom 
rankom, tarsi čia būtų koks 
sandėliukas“, tenka klausti, 
ar jie ir savo namuose taip 
darytų. Kartu tai galimybė 
ir ugdyti žmones. „Tas pats 
ir kalbant apie Tėvynę, apie 
Vasario 16-ąją“, – sakė E. 
Novikas. Jis pabrėžė, kad 
tėvynę žmogus turi pajausti, 
pamatyti, patirti, keliauti, pa-
žinti. „Ir kuo daugiau pažįs-
tame, tuo daugiau ji mumyse 
randa atgarsio, pergyveni-
mo“, – akcentavo dekanas. 
Kai žmogus stengiasi pažin-

ti, tai tampa jo, ima sklisti 
iš jo širdies. „Tu negali už-
migti, negali būti abejingas“, 
– sakė dekanas. Ir linkėjo to 
patyrimo, kad Dievas atvertų 
širdies akis, kad matytume 
ne apgrabomis, tarsi neregys 
iš Evangelijos skaitinio.

Bažnyčioje melstasi už 
šių dienų skaudulius: prašy-
ta taikos Europoje, melsta 
valdantiesiems ir piliečiams 
išminties.

Dekanas pajuokavo, kad 
Rokiškyje šventinę dieną 
bus maža ką veikti ir vi-
sus pakvietė į Panemunė-
lio geležinkelio stotį, kur 
mokyklos kieme vyko Pa-
nemunėlis – Mažoji Lietu-
vos kultūros sostinė 2022 
sutiktuvių ceremonija. De-
kano kvietimas nestebina 
– jis Panemunėlio parapijos 
administratorius. Nors jis ir 
pajuokavo, kad Rokiškyje 
dieną nebus renginių, dvasi-
ninkas buvo teisus. Pagaliau 
jie imti planuoti, kad rokiš-
kėnai nesijaustų tarsi Šven-
toji dvasia, kuri turi būti vi-
sur vienu metu.

Trumpa ceremonija
Kitas pagirtinas bruo-

žas – šventinė ceremonija 

vis trumpėja. Atsisakoma 
politikų kalbų. Bažnyčios 
varpams skambinant vidur-
dienį, rokiškėnai tradiciškai 
rinkosi į Nepriklausomybės 
aikštę. Daugelis – šventiškai 
pasipuošę: įsisegę trispalves 
juosteles, pasirišę trispalvius 
šalikus.

Jų laukė paminklo pa-
šonėje išsirikiavę Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osos rink-
tinės 506-osios pėstininkų 
kuopos kariai, kurie Vasario 
16-ąją Lietuvą ir jos žmones 
pasveikino iškilminga sal-
ve. Giedant Lietuvos himną, 
garbė pakelti Trispalvę buvo 
suteikta jaunajam rokiškėnui 
skautui. Meras Ramūnas Go-
deliauskas trumpai pasveiki-
no susirinkusiuosius ir prie 
Nepriklausomybės paminklo 
padėjo gėlių.

Iš aikštės dauguma sku-
bėjo namo, šventinių pietų, 
kurių išlydėdamas tikinčiuo-
sius iš bažnyčios linkėjo de-
kanas E. Novikas. Tradiciš-
kai buvo pagerbti Rokiškio 
senosiose kapinėse palaidoti 
1919-20 m. Laisvės kovose 
žuvę kariai savanoriai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nuotekų valymo įrenginiai – išeitis ne tik atokesnėse vietovėse įsikūrusiems
Ten, kur nėra centrali-

zuotos vandens nuotekų 
sistemos, tiek gyvento-
jams, tiek verslo įmonėms 
tenka pagalvoti apie va-
lymo įrenginius. Gyven-
tojams juos įsigyti būtent 
dabar kaip tik gera proga, 
kadangi Rokiškio rajo-
no savivaldybė pažadėjo 
kompensuoti jų įrengimo 
išlaidas, neviršijančias 
1000 eurų. Viena iš van-
dens valymo įrenginius 
montuojančių bei prižiū-
rinčių įmonių rajone – 
individuali Tomo Mačio 
įmonė „Hexsol“, jau 8 
metus dirbanti su firmos 
„August“ gaminiais. 

Firmos „August“ 
gaminių privalumai
Apie firmos „August“ 

nuotekų valymo įrenginius 
pakalbinome įmonės sa-
vininką T. Mačį. Jis papa-
sakojo, kad šie įrenginiai 
valo azotą ir fosforą pagal 
naujausius reikalavimus. 
Aišku, pasitaiko žmonių, 
kurie turi pastabų dėl vei-
kimo, tačiau dažniausiai jie 
pamiršta valymo įrenginius 
prižiūrėti. Kiekviename 
įrenginyje turi būti nusiur-
biamas dumblas. „August“ 
valymo įrenginiams per-
teklinį dumblą nusiurbti 
užtenka kartą per metus. 
Taip pat, įrengus šias va-

lymo sistemas, patiriamos 
vienos iš mažiausių tos 
klasės įrenginių elektros 
sąnaudos. Įrenginiai ne-
skleidžia triukšmo ir neturi 
nemalonaus kvapo. Išvalius 
nuotekas, vandenį galima 
naudoti kaip techninį. Jeigu 
nuotekų srautai svyruoja, 
šiems įrenginiams tai - ne 
bėda, jie gali veikti tiek 
atostogų režimu, kai įren-
ginys be nuotekų išbūna iki 
pusės metų, tiek esant pi-
kiniams srautams, kai nuo-
tekų vienu metu būna itin 
daug. „August“ firmos va-
lymo įrenginiams suteikia-
ma 10 metų, o orapūtei – 2 
metų gamintojo garantija.

Kaip sako įmonės vado-
vas T. Mačys, per 8 metus 
jis yra tik kelis kitos firmos 
valymo įrenginius sumon-

tavęs, visi kiti – „August“ 
gamintojo. 

– Už kiek realu įsireng-
ti nuotekų valymo įrengi-
mus? – klausiame T. Mačio.

- Mano atstovaujamos 
firmos įrenginių kaina pra-
sideda nuo 1450 eurų plius 
darbų kaina. Kiekvienu 
atveju kaina už darbus būna 
individuali. Kiekvienu 
atveju tenka įdėti skirtin-
gai darbo, įrengti papildo-
mų įrenginių. Kartais rei-
kia statyti siurblinę. Kaina 
priklauso ir nuo to, kur bus 
išleidžiamas vanduo – ar į 
gruntą, ar į sklypo paviršių.

– Į ką verta atkreipti 
dėmesį, įsirengiantiems 
nuotekų valymo įrengi-
nius?

– Po įrenginiu reikalin-
gas gelžbetoninis dugnas. 

Būna, kad kai kurie to du-
gno nededa, tačiau dėl to 
sutrinka darbas. Taip pat 
noriu atkreipti dėmesį, kad 
valymo įrenginius reikia 
užpilti žvyru. Būna, kad 
žmonės juos užverčia mo-
liu, o po to skundžiasi, kad 
įrenginiai blogi. Molis yra 
sunkesnis, o žvyras ne-
spaudžia paties įrenginio. 
Perkantys nuotekų valymo 
įrenginius turėtų prašyti 
įmonių pateikti reikiamus 
sertifikatus.

– Ar išaugo susidomė-
jimas valymo įrenginiais 
po to, kai savivaldybė pa-
skelbė kompensuosianti 
jų įsirengimą?

– Žmonės šiais įrengi-
mais domisi seniai. Mano 
nuomone, dėl to, kad sa-
vivaldybė nusprendė kom-

pensuoti įsirengimą, susi-
domėjimas nepadidėjo.

– Ar per tiek metų, kiek 
dirbate su valymo įrengi-
niais, turėjote klientų nu-
siskundimų?

– Rimtų ir pagrįstų nu-
siskundimų per tuos metus 
firmos „August“ gaminiais 
nebuvo. Jeigu ir skambino 
kažkas, greitai reagavome, 
nuvykome į vietą ir sutvar-
kėme.

– Turbūt ne visi rajono 
gyventojai turi užtenka-
mai lėšų tokiam pirkiniui. 
Ar įrengimus bei darbus 
suteikiate išsimokėtinai?

– Norintys susitvarkyti 
nuotekų valymą išsimokė-
tinai turėtų pateikti duome-
nis apie nuolatines pajamas. 
Dirbame su SB lizingu, AS 
„Inbank“.

– Ar visur įmanoma 
šiuos įrengti nuotekas va-
lančias sistemas?

– Galimybė įrengti yra 
visur ir visas situacijas 
galima išspręsti, tik gali 
pakilti darbų kaina, jeigu 
montavimas sudėtingesnis.

– Yra paminėta, kad 
įrenginys gali dirbti atos-
togų režimu. Kas tai yra?

– Tai reiškia, kad įrengi-
nys iki 180 dienų gali veikti 
be atitekančių nuotekų. To-
kiu atveju nereikėtų išjungti 
orapūtės, kad bakterijos būtų 
maitinamos deguonimi.

– Kuo firma „August“ 
pranašesnė už kitus nuo-
tekų valymo įrenginių ga-
mintojus?

– Šios formos produkci-
ja eksportuojama į daugiau 
nei 50 šalių, ko daugiau nei 
viena įmonė Lietuvoje nėra 
pasiekusi.

– Pagal ką gyventojai 
bei įmonės turėtų rinktis 
nuotekų valymo įrengi-
nius?

– Rinkoje esantys nuo-
tekų valymo įrenginiai 
gali atrodyti panašūs, ta-
čiau jie skiriasi valymo 
technologijomis, išvalymo 
parametrais, dydžiais, for-
ma, montavimo principu, 
eksploatacijos kaina. Ren-
kantis valymo įrenginį, 
didžiausią dėmesį reikia 
atkreipti į dydį, nes visas 
sunaudojamas vandens kie-
kis turi būti valomas. Ko-
kio dydžio sistemos reikia, 
patogiausia apskaičiuoti 
pagal name gyvenančių 
asmenų skaičių. Mažesnės 
nuotekų valymo sistemos 
tinka šeimoms, gyvenan-
čioms individualiuose na-
muose. Didesnės sistemos 
proporcingai pritaikytos 
viešbučiams, kaimo turiz-
mo sodyboms, restoranams. 
Dažna klaida – taupymo su-
metimais įsigytas mažesnis 
valymo įrenginys.
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Rajono policijos metai: išsaugotos žmonių gyvybės, bandymai 
prisikviesti jaunus specialistus ir pažeidėjų „antirekordai“ (II)

Tęsiame Rokiškio rajono 
policijos komisariato 2021-
ųjų m. veiklos apžvalgą, 
remdamiesi komisariato 
viršinininko Rimanto Če-
pulio ataskaita.

Užsidirba ir 
baudžiamąją atsakomybę
Neblaivūs vairuotojai – ir 

rajono, ir šalies kelių rykštė. 
Nėra ryškios tendencijos, kad 
jų rajono keliuose mažėtų. 
2017 m buvo pagauti 145 gir-
ti už vairo (85 – bausti pagal 
Baudžiamąjį kodeksą), 2018 
m. buvo neblaivių vairuotojų 
nustatyta 98 (iš jų 61 – bausti 
pagal BK), 2019 m tokių pa-
gauta 112 (pagal BK bausta – 
57), 2021 m. buvo ryškus su-
mažėjimas – įkliuvo 85 (iš jų 
67 bausti pagal BK), o pernai 
sugauti 102 neblaivūs už vai-
ro (iš jų 60 bausta pagal BK). 
Primename, kad baudžiamąją 
atsakomybę neblaivus vai-
ruotojas užsitraukia tuomet, 
kai jo girtumas viršija 1,5 
promilės.

Įdomu, kad pernai buvo 
konfiskuoti 57 neblaivių vai-
ruotojų vairuoti automobiliai.

Kai prireikia... dešros
Rajono policijos komisa-

riato viršininkas R. Čepulis 
papasakojo ir įdomiausius 
nuotykius, kuriuos „ant savo 
galvos“ prisidirba neblaivūs 
asmenys. Girčiausio metų 
vairuotojo titulą „užsidirbo“ 
kamajiškis, kuriam mirk gy-
venk gatavam prireikė va-
žiuoti į parduotuvę... dešros. 
Jis į alkotesterį įpūtė viso 
labo 3,25 promilės. Pane-
munėlio gyventojas girtas už 
vairo įkliuvo keturis kartus, 
juodupėnas – tris.

Sakoma, kad poroje gy-
venantys žmonės ilgainiui 
supanašėja. Štai vienos šei-
mos „hobis“ – važinėtis ne-
blaiviems. Vyrukas įkliuvo 
girtas triskart, o jo dama girta 
(daugiau nei 3 promilės) įsi-
gudrino sukelti eismo įvykį. 

Valstybės konfiskuotų auto-
mobilių parkas šios šeimos 
dėka pasipildė net keturiomis 
mašinomis.

Praktika rodo, kad nesi-
seka ir girtuokliams, apsi-
skelbusiems save teisingumo 
vykdytojais ir baudėjais. Kaip 
juokavo policijos komisaria-
to viršininkas, pernai nutiko 
pora įvykių, kurių kodinis pa-
vadinimas būtų „Apsirikau“. 
Štai vienas asmuo sumanė 
įvykdyti keršto akciją. Tačiau 
būdamas girtas, į navigaciją 
suvedė ne tą adresą. Ir buvo 
tiek „gatavas“, kad net nuvy-
kęs į vietą, klaidos nepastebė-
jo. Sumušė ir apvogė niekuo 
dėtą žmogų. Pakeliui namo 
dar išbarstė ir nusikaltimo 
įrankius. O „grobį“ padova-
nojo savo sūnėnui

Žiopli vagys kartais ap-
vagia ir savus... Taip pernai 
nutiko ir mūsų rajone. Įtaria-
mieji apvogė sodybą. Patei-
kus įrodymus paaiškėjo, kad 
jie apšvarino, švelniai tariant, 
labai artimą asmenį.

Nesaugiausias mėnuo –
birželis
Pagal rajono policijos 

komisariato statistiką, ava-
ringiausias metų mėnuo yra 
birželis. Daugausia eismo 

įvykių užregistruojama penk-
tadieniais, o avaringiausios 
valandos – 16-20 val.

Apžvelgdamas pernai ra-
jono gyventojų įvykdytus 
administracinius nusižengi-
mus, rajono policijos komi-
sariato viršininkas R Čepulis 
teigė, kad liūto dalį, tiksliau 
du trečdalius šių nusižengi-
mų, sudaro Kelių eismo tai-
syklių pažeidimai (pasitaiko 
ir labai grubių), smulkios 
vagystės (kai pavogto turto 
vertė iki 150 Eur), prekybos 
akcizinėmis prekėmis pažei-
dimai. Visgi administracinių 
nusižengimų ženkliai mažėja: 
jei 2019 m. tokių buvo 4094, 
2020 m. – 4474, tai šiemet – 
3207.

Ženkliai mažėja ir smul-
kių vagysčių. Jei 2017 m. jų 
registruota 186 (ištirta 137), 
2018 m – 164 (107), 2019 
m. – 144 (101), 2020 – 170 
(146), tai pernai tokių vagys-
čių registruota lygiai šimtas, 
ištirta – 75.

O štai neteisėta prekyba 
akcizinėmis prekėmis atgyja. 
Jei užpernai buvo atimta be-
veik 80 l neteisėtai pardavi-
nėjamo alkoholio, tai pernai 
– 421 l. Tabako gaminių per-
nai konfiskuota 2430 pake-
lių (užpernai – 3375), naftos 

produktų – užpernai vos 20 l, 
o pernai – 3202 l. Pernai po-
licijos patikros sulaukė 16-ka 
vadinamųjų „taškų“, kuriuo-
se pardavinėti alkoholiniai 
gėrimai. O kontrabandinių 
cigarečių prekeiviams buvo 
surengta 41 patikra. Kai kurie 
„taškai“, pasak R. Čepulio, 
pateikia ir kontrabandinių 
cigarečių, ir neteisėtai parda-
vinėjamo alkoholio. Įdomu ir 
tai, kad ne visuose „taškuose“ 
pardavinėjamas „pilstukas“ – 
kai kur buvo perpardavinėja-
mi ir legaliai pagaminti, par-
duotuvėse įsigyti alkoholiniai 
gėrimai.

Aktyvins 
policijos rėmėjų veiklą
Apibendrindamas rajono 

policijos komisariato veiklą, 
jo vadovas pabrėžė, kad iš 
40 iškeltų kriterijų visiškai 
pavyko įgyvendinti 36, arba 
90 proc. Jis pasidžiaugė vi-
suomenės ir policijos bendra-
darbiavimu. Visuomenė ypač 
aktyviai įsijungia į dingusių 
žmonių paieškas, padeda 
atpažinti pažeidėjus (kai ži-
niasklaidoje paskelbiamos jų 
nuotraukos su prašymu atpa-
žinti).

Ir toliau bus aktyvinama 
saugios kaimynystės progra-
ma. Dabar rajone veikia 30 
saugios kaimynystės grupių. 
O su sodų bendrijos „Aidas“ 
saugios kaimynystės grupe 
nuotoliniu būdu dalyvauta 
respublikiniame Veikliausios 
saugios kaimynystės grupės 
konkurse. R Čepulis pabrė-
žė, kad šioje srityje yra ir bus 
orientuojamasi ne į kiekybę, 
o į kokybę.

Ir toliau bus vykdomas 
prevencinis darbas stiprinant 
visuomenės saugumą. Pasi-
teisino bendravimas su dau-
giabučių namų bendrijomis, 
skatinimas jas diegti vaizdo 
sistemas. Sėkmingi buvo 
pokalbiai ir su rajono ūkinin-
kais, kaip bendromis pastan-
gomis nuo ilgapirščių saugoti 

jų turtą.
Kaip ir 2021-aisiais bus 

aktyvinama policijos rėmėjų 
veikla.

Dėkojo aktyviausiems
Tradiciškai rajono poli-

cijos komisariato viršininko 
ataskaitos metu buvo pa-
skelbta 2021-ųjų saugiausia 
rajono seniūnija. Kaip sakė 
R. Čepulis, vertinant se-
niūnijas, atsižvelgta ne tik 
į nusikaltimų statistiką, bet 
ir į seniūno, bendruomenės 
indėlį stiprinant visuomenės 
saugumą. Saugiausios se-
niūnijos laurai šįkart atiteko 
Kriaunų seniūnijai. Jos se-
niūnė Akvilė Šaltenė dėkojo 
ir seniūnijos žmonėms, ir ra-
jono policijos pareigūnams, 
džiaugėsi, kad šie operaty-
viai reaguoja į iškvietimus, 
dažnai patruliuoja. Seniūnė 
vylėsi, kad seniūnijos žmo-
nės ir toliau nebijos kreiptis 
pagalbos į policijos pareigū-
nus, elgsis atsakingai, paisys 
Kelių eismo taisyklių reika-
lavimų.

Išrinktas ir 2021 m. ak-
tyviausias rajono seniūnas. 
Juo tapo Pandėlio seniūnas 
Algirdas Kulys, praeityje 
pats buvęs policijos parei-
gūnas.

Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komi-
sariato viršininko Rimanto 
Bobino padėkos bus įteiktos 
aktyviems policijos pagalbi-
ninkams Antanui Taparaus-
kui ir Juodupės bendruo-
menės pirmininkui, taip pat 
buvusiam policijos pareigū-
nui Zenonui Viduoliui.

Etatai – skaudi tema
Ataskaitoje neišvengta 

ir skaudžių temų. Viena jų 
– išretėję pareigūnų gretos. 
Rajono policijos komisariate 
yra 68 pareigybės, iš jų 65 – 
statutinių pareigūnų. O užim-
ti tik 53 etatai. Šiuo metu 
rajono policijos komisariate 
yra dešmt laisvų vyriausiųjų 

patrulių etatų. Vadinasi, pa-
reigūnų stygius yra apie 23 
proc. Jį lėmė kelios aplinky-
bės. Jaunimo tarpe policinin-
ko profesijos populiarumas 
kiek sumažėjo. O tie jaunuo-
liai, kurie pasirenka pareigū-
no kelią, mieliau vyksta dirbti 
į didmiesčius.

Tačiau tie, kurie apsispren-
džia būti rajono gyventojų 
angelais sargais, vertinami ir 
visuomenės, ir kolegų, ir va-
dovų. Kaip sakė R. Čepulis, 
pareigūnai yra aktyvūs, jų 
žinios vertinamos prizinėmis 
vietomis profesiniuose kon-
kursuose.

Gerėja ir darbo sąlygos. 
Pernai buvo suremontuotas 
rajono policijos komisariato 
pirmasis aukštas, įskaitant ir 
budinčiųjų dalį, pasitarimų 
kambarį. Baigiama antrojo 
aukšto renovacija, šiemet 
bus tvarkomas komisariato 
kiemas.

Žada skatinimo 
programą
Ataskaitą klausęs rajono 

meras Ramūnas Godeliaus-
kas sakė, kad į policijos pa-
reigūnų prašymus jau yra 
atsižvelgta. Kovo mėnesio 
rajono tarybos posėdžiui 
planuojama teikti skatinimo 
tvarką, kuri padės pritraukti 
į rajoną jaunus policijos pa-
reigūnus. Studijuojantiems 
numatomos stipendijos, o 
atvykusiems dirbti į rajoną 
– vienkartinė 5 tūkst. Eur iš-
moka. Žinoma, norintieji ją 
gauti, turės įsipareigoti rajo-
no visuomenei dirbti rajone 
nustatytą laikotarpį.

Rajono merą taip pat do-
mino, kokia yra komisariate 
situacija dėl covid-19 epi-
demijos. Pasak R. Čepulio, 
ataskaitos teikimo metu ser-
gančiųjų pareigūnų nebuvo, 
trys jų buvo saviizoliacijoje 
dėl to, kad susirgo šeimų na-
riai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nuotekų valymo įrenginiai – 
išeitis ne tik atokesnėse vietovėse įsikūrusiems

Iš 5 p.
– Kokias paslaugas 

Jūsų vadovaujama firma 
suteikia be nuotekų valy-
mo įrenginių montavimo?

– Atliekame drenažo dar-
bus, prijungdami vartotojus 
prie miesto nuotekų tinklų, 
rengiame vandentiekį, at-
liekame įvairius kasimo 
darbus. Taip pat  atliekame 
įrenginių priežiūrą. Galima 
sudaryti sutartis dėl prie-
žiūros darbų, nurodant, kiek 
kartų per metus turėsime 

sutiekti paslaugą. Galime 
atlikti ir vienkartinius prie-
žiūros darbus, be sutarties. 
Priežiūros darbai – tai dum-
blo prieaugio nusiurbimas, 
išvežimas į nuotekų valyklą. 
Viską aptartume su klientais, 
ko jiems reikia. Dirbame ne 
tik Rokiškyje, bet ir visoje 
Lietuvoje. Kreipiasi žmo-
nės iš Kupiškio, Anykščių, 
Utenos, Molėtų, Visagino, 
Ignalinos... Jeigu negalime 
nuvykti patys, užsakymus 
perduodame kitiems įmonės 

„August“ atstovams.
- Kur patartumėte kreip-

tis norintiems pasitarti dėl 
valymo įrenginių monta-
vimo ar priežiūros, kitų su 
drenažu ar vandentiekiu su-
sijusių darbų?

– Jeigu yra klausimų, siū-
lyčiau skambinti man, To-
mui Mačiui, telefonu 8 684 
13276. Mielai padėsime ir 
atvažiuosime į vietą apžiū-
rėti situacijos nemokamai.

Rita GRIGALIENĖ
Užs.  1641

Rokiškio langinės perkeltos į kitą gatvės pusę

Rokiškia lunginyčias „perbėgo“ į kitą gatvės pusę ir dabar įrėmina Nepriklausomybės 
paminklą bei šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią.

 Tyzenhauzų paveldo nariai pirmieji išbandė vaizdą, o už pagalbą perkeliant langines, 
dėkoja UAB „Giemeda“ vyrams.
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Rokiškietė kasdien keldavosi 5 ryto: štai, kas pasikeitė jos gyvenime
Sakoma, kad kone visi 

pasaulio milijonieriai dieną 
pradeda itin anksti ir tai – 
viena iš jų sėkmės priežas-
čių. Rokiškietė Aurelija Tu-
monienė pamanė, kodėl gi 
neišbandžius to savo kailiu, 
o kelis mėnesius kėlusis 5 
ryto pastebėjo tiek pokyčių, 
kurie nustebino – pasikeitė 
ne tik miego kokybė, bet ir 
savijauta.

Išsikelti iššūkį
Šiandien moteris siūlo vi-

siems išbandyti išsikelti sau 
iššūkį ir rytais keltis anksti, 
o tokio iššūkio naudą ilius-
truoja savo pavyzdžiu – kie-
kviena diena buvo žymiai 
produktyvesnė ir nuveiktų 
darbų, net ir neplanuotų, są-
rašas išsiplėtė.

Aurelija sako mėgstanti 
skaityti įvairias knygas, o ir 
anksčiau buvo girdėjusi apie 
5 valandos iššūkį, kai kie-
kvieną dieną yra keliamasi 5 
ryto. Visai netikėtai į jos ran-
kas pakliuvo knyga „Penktos 
valandos klubas“, kurioje ap-
rašoma tokios rutinos nauda.

Moteris šypsosi, kad jau 
seniai norėjo išbandyti anks-
tyvą kėlimąsi, vis pabandy-
davo, tačiau po kelių dienų šį 
reikalą mesdavo – nepakak-
davo valios ir motyvacijos. 
„Skaitydama knygą atradau 
gerų minčių, įkvėpė ir tas pa-
skatino, kad dabar jau laikas, 
bandysiu“, – pridūrė ji.

Kėlėsi 5 ryto
Remiantis knygoje patei-

kiamomis iššūkio sąlygo-
mis, keltis anksti ryte reikia 
66 dienas. Tiek laiko reikia, 
kad kėlimasis 5 ryto taptų 
įprasta kasdienybės dalimi, 
o ne kančia: „Daug kur rašo, 
kad naujam įpročiui įtvir-
tinti užtenka 21 dienos, bet 
knygoje aprašomas Anglijos 
mokslininkų atlikti tyrimai, 
parodę, kad naujam įgūdžiui 
įtvirtinti reikia jį praktikuoti 

66 dienas, po jų viskas pa-
vyksta automatiškai.“

Iššūkis skirstomas į tris 
etapus – 22 dienos pradžiai, 
kuomet yra sunkiausias pe-
riodas, 22 dienos įsibėgėji-
mui, kai anksti keltis pasi-
daro lengviau, tačiau būna 
ir sunkesnių dienų. Pasku-
tiniosios 22 dienos užtvir-
tina naują rutiną. Tačiau A. 
Tumonienė šypsosi, kad jai 
viskas pavyko lengvai ir iš-
šūkį įvykdė be sunkumų.

„Kai išsikėliau šį iššūkį, 
mano tikslas buvo keltis 5 
ryto ne kiekvieną dieną, bet 
bent jau darbo dienomis, sa-
vaitgalius buvau pasilikusi 
ilgesniam pamiegojimui. 
Bet iš tikrųjų anksti kėliausi 
66 dienas, net ir savaitga-
liais ir vėliau iššūkį pratę-
siau – iš viso 88 dienas“, – 
džiaugiasi moteris. 

Kone tris mėnesius mote-
ris kėlėsi 5 ryto, bet neslepia, 
kad ėmėsi šio iššūkio ne vien 
dėl smagumo, nes kaip pati 
sako, yra „pelėda“, kuri gali 
naktinėti, o paskui miegoti 
iki pietų. Keltis į darbą taip 
pat buvo tikra kančia – iš-
šokdavo iš lovos paskutinę 
minutę ir lėkdavo it akis iš-
degusi.

„Man buvo svarbiausia, 
kad sugebėčiau atsikelti ryte 
su pirmu žadintuvu, nes kie-
kvieną dieną vis atrodydavo, 
kad rytoj atsikelsiu anks-
čiau ir kažką nuveiksiu, bet 
ateina rytas ir galvoji: „Ai, 
dar pamiegosiu, pasidarysiu 
vėliau“ ir tiek suplanuotų 
darbų nebepasidarai. Mano 
tikslas buvo savidisciplina, 
užsibrėžti tikslą ir jį įgyven-
dinti“, – pasakojo A. Tumo-
nienė.

Rytinė rutina
Kiekvienas rytas prasidė-

davo ne bet kaip – yra keletas 
taisyklių, kurių Aurelija lai-
kėsi. Pirmiausia, telefoną su 
nustatytu žadintuvu visuomet 
palikdavo kitame kambary-
je, kad negalėtų vos ištiesusi 
ranką išjungti žadintuvo ir 
snausti toliau. Moteris juo-
kiasi, kad išbandė senovinį 
žadintuvą, bet jo teko atsisa-
kyti – garsus čirškimas rytais 
ne juokais išgąsdindavo.

„Atsikeldavau, išjung-
davau žadintuvą ir eidavau 
praustis, po to natūraliai ne-
bebūdavo noro grįžti į lovą. 
Knygoje rekomenduojamas 
20-20-20 minučių ritualas, 
ką reikia padaryti per pirmąją 

valandą nuo atsikėlimo, kad 
diena būtų produktyvi: 20 
minučių intensyvaus sporto, 
20 minučių švietimo – knygų 
skaitymo, tinklalaidžių klau-
symo ir 20 minučių rašymo, 
meditacijos“, – apie ryto ruti-
ną pasakojo pašnekovė.

Moteris šypsosi, kad anks-
tyvas kėlimasis visuomet 
buvo smagus – pora valandų 
nuo atsikėlimo buvo skirta 
vien tik sau, o iki darbo pra-
džios jau būdavo nuveikusi 
tiek, kiek kiti kartais nudirba 
per visą dieną:

„Labai gerai jaučiausi 
atsikėlusi ryte, nes visi dar 
miega, o aš jau atsikėlusi, 
aplink ryto ramybė – niekas 
netrukdo, jokių pašalinių gar-
sų, trikdžių. Laikas sau mane 
labai ramino ir tai motyvavo 
keltis. Aišku, išlipus iš lovos 
ir einant link vonios nusi-
prausti būdavo minčių, kad 
galėčiau dar grįžti pamiegoti, 
bet nusipraususi galvodavau, 
kaip gerai, atsikėliau ir nenu-
ėjau vėl miegoti.“

Kiekvieną rytą ji taip pat 
rašydavo dėkingumo dieno-
raštį, dėkodavo net už pačius 
elementariausius dalykus, 
tokius kaip maistas, namai ar 
šilti drabužiai. 

Rezultatai nustebino
Nors iššūkį Aurelija jau 

baigė, ir tuomet, kai laikėsi 
griežto režimo, ji dabar vis 
dar naudoja savo pačios su-
galvotą vakaro rutiną.

„Mano tikslas bent valan-
dą prieš miegą nenaudoti te-
lefono, nes vis tiek atsigulda-
vom ir kažką panaršydavom. 
1-2 valandas prieš miegą nu-
sistatau žadintuvą, padedu te-
lefoną į šoną ir tada paskaitau 
knygą.

Mano vakaras nebūdavo 
ilgas, kadangi keldavausi 5 
valandą, apie 21 valandą jau 
eidavau miegoti, nes po ilgos 
dienos darbų organizmas pra-
šydavo miego. Paskaitydavau 
ir iki 22 valandos jau visąlaik 
miegodavau“, – apie kasdie-
nybę laikantis iššūkio pasa-
kojo A. Tumonienė.

Šiandien Aurelija sako, 
kad, greičiausiai, vėl į ran-
kas ims knygą, ją perskaitys, 
įsikvėps ir iš naujo imsis iš-
šūkio – toks paprastas veiks-
mas, kaip atsikėlimas 5 ryto, 
davė tokius rezultatus, kokių 
nė nesitikėjo.

„Daug lengviau atsikelda-
vau ryte, vėliau, laikui bėgant, 
nebebūdavo minties, kad jį iš-
jungsiu ir eisiu toliau miegoti 
– atsirado įprotis nuskambėjus 
žadintuvui keltis. Arba, jei 
prabudai, žinai, kad nebemie-
gosi, tada keliesi, eini ir darai. 
Pradėjau atlikti susiplanuotus 
darbus iki galo ir tikrai daug 
daugiau nuveikiau negu, pa-
vyzdžiui, dabar, neturėdama 
tikslios rutinos“, – pokyčius 
vardija pašnekovė.

Be to, per mėnesį moteris 
perskaitydavo po 6 knygas 
– anksčiau iki dešimties per-
skaitydavo per visus metus, 
mat neatsirasdavo laiko, o 
atsigulus į lovą paprasčiau 
būdavo naršyti internete. 
„Tikrai labai daug perskai-
čiau knygų, ko anksčiau 
nedarydavau“, – šypteli Au-
relija.

Rekomenduoja 
išbandyti
visiems
Labiausiai A. Tumonienė 

pabrėžė miego kokybės po-
kytį, keliantis anksti, vakare 
padėjus galvą ant pagalvės 
nebereikėdavo vartytis kelias 
valandas, kol užmigs ar ko-
voti su nemiga, nes nuveik-
dama daugiau darbų labiau 
išvargdavo, tad kūnas norėjo 
kokybiškiau pailsėti.

„Be to, fizinis aktyvumas 
buvo kiekvieną dieną, ilges-
nis ar trumpesnis, bet fiziš-
kai jaučiausi daug stipresnė, 
energingesnė, netgi pradėjau, 
kai pernai buvo labai gili žie-
ma, ryte basomis vaikščioti 
per sniegą, ko niekada negal-
vojau, kad darysiu, maniau, 
kad tai ne man.

Kas mėnesį pradėjau sau 
kelti naujus iššūkius – atsi-
sakiau kavos, atradau matcha 
arbatą, pradėjau vaikščioti 
basa. Susigalvodavau iššūkių 
ir juos įvykdydavau, nebuvo 
taip, kad porą dienų ar sa-
vaičių padarau ir nebegaliu“, 
– pokyčiais džiaugiasi A. Tu-
monienė.

Su dideliu užsidegimu po 
to, kai pajuto teigiamus re-
zultatus, Aurelija siūlo kie-
kvienam išsikelti tokį iššūkį 
ir pabandyti bent kurį laiką 
atsikelti anksčiau – kaip pati 
sako, juk miegodamas nepa-
sieksi savo tikslų, nuveiksi su-
planuotus darbus tik atsikėlęs, 
o kad nepramiegotum svarbių 
dalykų, verta keltis bent va-
landa anksčiau nei įprastai:

„Aš manau, kad bet kokiam 
žmogui visada sveika išbandy-
ti kažką naujo arba tai, ko nie-
kada prieš tai nedarė – per tai 
gali atrasti kažką naujo, dau-
giau sužinoti apie save, galbūt 
atrasti naujų pomėgių. Tai yra 
savotiškas savęs ugdymo iš-
bandymas, o savidisciplina yra 
naudinga, nes ugdo, keičiasi 
mąstymas.“

TV3.LT

Už trinktelėjimą taromatui – laisvės atėmimas
Turbūt daugelis girdėjo 

apie Seimo nario Naglio 
Puteikio kovą su taroma-
tais? Sako, kad jis bandė 
butelius sukišti į taroma-
tą, kuris taros nepriėmė. 
Seimo narys nesugalvojo 
taros priėmimo aparato 
apspardyti ar sudaužyti 
kumščiu, bet pats prikli-
javo depozito ženklų ir 
pelnė didžiulį policijos bei 
visuomenės dėmesį. Kito-
kį problemos sprendimo 
būdą sugalvojo šiuo metu 
Rokiškyje apsistojęs R. T., 
kuris butelį įgrūsti bandė, 
smūgiuodamas kumščiu, 
ir taromatą sugadino, pa-
darydamas 1052,34 Eur 
turtinę žalą.

Sakė sudaužęs netyčia
Veiksmas vyko 2021 m. 

lapkričio 6 d., apie 18.49 val. 
taros priėmimo patalpoje prie 
„IKI“ prekybos centro Jau-
nystės g. 1, Rokiškio mieste. 
Apklausiamas teisme, nuo-
latinės gyvenamosios vietos 
neturintis vyras sakė, kad taro-
matą sudaužė netyčia. Jis pa-
pasakojo, kad į taromato angą 
dėjo butelį, o tas netilpo, todėl 
sudavė į butelį. R. T. sakė ne-
prisimenantis, ar butelis po 
smūgio į taromatą sulindo ir 
ar sudužo ekranas. Tuo metu 
jis iš patalpos ramiausiai išėjo.

Veiksmus stebėjo 
vaizdo kamera
Deja, šio žmogaus veiks-

mus užfiksavo vaizdo kamera. 
Įraše buvo matoma, kaip ne-
aukštas, 50-60 metų amžiaus 
vyriškis, apsirengęs juoda 
striuke su gobtuvu, iš šiukšlių 
dėžės pasiima peršviečiamą 
plastikinį didelį butelį ir deda 
jį į taromato angą. Buteliui 
netilpus, vyras jį apsuka kita 
puse, po to suduoda į dugną, 
o nepavykus ir tokiu būdu su-
grūsti į taromatą, suglamžytą 
butelį išima ir išmeta atgal į 
šiukšlių dėžę.

Butelius pridavinėjo 
nuolat
Taromatui ėmus leisti gar-

sus ir darbuotojoms supratus, 
kad kažkas nutiko, paaiškėjo, 
kad sudažytas ekranas. Liu-

dytoja apklausta pardavėja 
sakė peržiūrėjusi vaizdo įra-
šą ir atpažinusi vyriškį, kuris 
parduotuvei padarė žalą. R. T. 
anksčiau dažnai lankėsi par-
duotuvėje, nuolat pridavinėjo 
butelius, kuriuos dažnai trauk-
davo iš šiukšlių konteinerių ir 
netgi iš tų butelių gerdavo liku-
sį skystį.

Taromatą sudaužė 
ne pirmą kartą
Tokia R. T. veika buvo 

įvertinta kaip tyčinis svetimo 
turto sugadinimas, numatytas 
Baudžiamojo kodekso 187 
straipsnio 1 dalyje. Pasirodo, 
jis jau prieš dvejus metus buvo 
teistas už analogišką nusikals-
tamą veiką – sudaužęs taro-

matą. Kadangi, daužydamas 
taromatą, vyras buvo neblai-
vus ir tai turėjo įtakos nusi-
kalstamos veikos padarymui, 
tai pripažinta jo atsakomybę 
sunkinančia aplinkybe. Be to, 
turėdamas neišnykusį teistu-
mą, R. T. pripažintas recidyvis-
tu.  Kaltinamasis R. T. niekur 
nedirba, neturi nuolatinių pa-
jamų, pastovios gyvenamosios 
vietos, nevykdė anksčiau skir-
to laisvės apribojimo, teismas 
nusprendė, kad švelnesnių, 
nei laisvės atėmimas, bausmių 
skyrimas šio žmogaus teigia-
mai nepaveiktų.

Kalės du mėnesius, 
priteista suma - nemaža
Panevėžio apylinkės teismo 

Rokiškio rūmų teisėja Loreta 
Kukelkienė R. T. pripažino kal-
tu, padarius nusikaltimą, numa-
tytą Baudžiamojo kodekso 187 
straipsnio 1 dalyje, ir paskyrė 
2 mėnesių laisvės atėmimo 
bausmę. Nors vyras neturi nei 
pajamų, nei nuolatinės gyve-
namosios vietos, iš jo uždara-
jai akcinei bendrovei „Tomra 
Systems“ priteista 1188,59 Eur 
(suma paskaičiuota ir už atlik-
tus darbus) turtinės žalos atlygi-
nimo bei 110,00 Eur išlaidų dėl 
teisininko pagalbos. R. T. turės 
sumokėti ir valstybei 8,96 Eur 
už teismo siųstus dokumentus. 
Nuteistasis turi teisę 2022 m. 
vasario 10 d. priimtą nuospren-
dį skųsti apeliacine tvarka.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Panelė Anelė idėjų nepritrūksta
Rokiškio rajono gyven-

tojams, ir ne tik jiems, 
Anelė Čirūnaitė – Bruzgė 
yra žinoma kaip meduoli-
nio Rokiškio dvaro suma-
nytoja ir dizainerė – prieš 
metus apie paskelbtą auk-
cioną jam įsigyti buvo 
paskelbta nacionaliniu 
lygmeniu. Nusprendėme 
pasidomėti, ką šiuo metu 
veikia konditerinio Ro-
kiškio dvaro konstrukto-
rė ir laidos „Pas Beatą“ 
viešnia. Panele Anele so-
cialiniuose tinkluose pa-
sivadinusi Bajorų kaimo 
(Rokiškio rajonas) gy-
ventoja turi tiek pomėgių, 
kad sunku suskaičiuoti.

Pasidomėjus Panelės 
Anelės veikla, pirmiau-
sia kilo klausimas – kodėl 
šiam žmogui taip viskas 
įdomu.

– Galbūt visų pomėgių 
šaknys - vaikystėje?

– Mano mama buvo Ba-
jorų kultūros namų vadovė. 
Dar vaikystėje su ja išvaži-
nėjome beveik visą Lietuvą, 
vaidindavome. Mama ne-
stokojo fantazijos. Niekada 
nenuobodžiaudavome, ketu-
rios seserys augome kūrybi-
nėje aplinkoje. Pavyzdžiui, 
namuose būdavo „Švarių 
durų diena“, kai išsirinkda-
vome duris ir jas valydavo-
me, rungtyniaudamos, kieno 
durys bus švaresnės. Savait-
galiais visos kartu kurdavo-
me kryžiažodžius, kuriuos 
po to visa šeima spręsdavo 
(net močiutei spec. klausi-
mai apie bažnyčią buvo), 
žaisdavome žaidimus, - pa-
pasakojo Anelė.

Dalis jos pomėgių susiję 
su pomėgiu dekoruoti – tor-
tus, sausainius, puodelius, 
šaukštelius ir visa kita, ką 
tik pasiekia.

– Baigėt dailės studijas?
– Vaikystėje lankiau dai-

lės mokyklą. Trečiais metais 
tingėdavosi eiti, tai simulia-
vau. Kai vienas mokytojas 
pasakė, kad šios mokyklos 
nebaigsiu, jeigu taip toliau 
praleidinėsiu pamokas. To 
užteko, kad susiimčiau. 
Kadangi mama buvo žino-
ma, supratau, kad dėl mano 
netinkamo elgesio jai bus 
gėda. Pagal išsilavinimą 
esu inžinierė geodezininkė. 
Kurį laiką dirbau įmonėje 
Vilniuje, kuri atlikdavo pas-
tatų inventorizacijas. Dabar 
kartais pasiilgstu tokio dar-
bo, bet atitrūkti nuo jo ne-
leidžia draugai, kurie kartas 
nuo karto manęs kažko iš 
šios srities paklausia.

– Kodėl pasirinkote bū-
tent geodeziją?

– Labai norėjau žemėla-
pius piešti, todėl ir pasirin-

kau. Deja, studijose - sausa 
teorija. Darbe mažai ką iš 
jų panaudojau, nes daugiau 
išmokau dirbdama.

– Jūsų mama – režisie-
rė. O teatras nedomino?

– Turbūt man užteko ma-
mos teatro. Vaidinti kol kas 
nesinori.

– Iš Vilniaus – į Rokiš-
kio rajoną. Kodėl?

– Grįžau, nes laukiausi. 
Vaikų tėtis buvo iš Rokiš-
kio. Tada nusprendžiau, kad 
vaikams geresnė aplinka 
augti čia.

– O ką veikiate dabar?
– Dirbu mokytojos padė-

jėja vaikų lopšelyje - darže-
lyje „Varpelis“, priešmoky-
klinukų grupėje. Kai matau, 
kad vaikas prie manęs pri-
pranta – geras jausmas. 
Deja, po metų draugystės 
turime išsiskirti.

– Išsiskiriate veiklumu 
ir noru kuo daugiau nu-
veikti. Ar taip buvo visa-
da?

– Daug metų gyvenau 
Vilniuje. Paskutinius  me-
tus ten gyvendama, niekur 
nebenorėjau eiti, nes visko 
ten daug, visko yra. Grįžusi 
į Rokiškio rajoną, visur, kas 
tik vyksta, dalyvauju, einu, 
nes pagalvoju, gal daugiau 
gal nebus progos. Nuva-
žiuojame ir į pramogas di-
dmiesčiuose.

– Papasakokite apie 
savo hobius. Koks pirmas?

LOBIAI. 
– Yra toks pasaulinis žai-

dimas „Paslėpti lobiai“ (ge-
ocaching.com). Anksčiau 
net viešbučių pasirinkimas 
priklausydavo nuo to, kiek 
ta vieta nutolusi nuo lobio. 
Dėl vieno lobio kartą nepai-
sėme įspėjamųjų ženklų ir 

nuvažiavome ten, kur drau-
džiama. Tuo metu laukiausi. 
Palikome mašiną vietoje, 
kur buvo tik takas jūroje. 
Nuėję tolyn, pamatėme, kad 
jūra semia automobilį, teko 
kviesti pagalbą, kad ištrauk-
tų.

KELIONĖS
– Dar vienas hobis – ke-

lionės. Mano gyvenimą ga-
lima perskirti į dvi dalis - iki 
vaikų ir po vaikų. Kai gimė 
vaikai, reikėjo apsiraminti. 
Kai yra vaikai – prioritetai 
kiti. Dabar taip pat keliauju, 
tik mažiau. Būdama moti-
nystes atostogose, daugiau 
keliavau po Lietuva. Su 
viena drauge turime tradici-
ją kasmet išlėkti pakeliauti 
tik dviese jos gimtadienio 
proga. Va, už poros savaičių 
vyksime i Varšuvą. Smagu, 
kai yra ko laukti.

KEPINIAI
– Kai gimė vaikai, pradė-

jau kepti įvairius gaminius. 
Domina labiau ne kepimas, 
tačiau dekoravimas. Pavyz-
džiui, imbierinių namelių 
kepimas.

Po to ėmiausi gaminti 
želė tortus.

Ne kiekvienas supras, 
kad torto viduje esančios 
gėlės padarytos švirkštu. 
Dekoruoju sausainius – 
pvz., padariau nėrinius ant 
sausainių.

Man svarbu išbandyti 
konditerijos naujoves, įsi-
gyti, kad ir brangiai kainuo-
jančias priemones. Paban-
džiau tapybą ant tortų. Taip 
pat - focaccia duoną, lava 
keksiukus ir t.t. Draugams 
gaminau dekoruotus sausai-
nukus vestuvėms, krikšty-

noms.
Manau, kad nieko čia 

ypatingo – kiekviena vaikus 
auginanti mama tai išbando.

ŠAUKŠTELIAI
– Prieš 5-6 metus sugalvo-

jau iš modelino gaminti de-
koruotus šaukštelius.

Iš pradžių medžiagas už-
sisakiau iš kinų, tačiau, su-
pratusi, kad svarbiausia yra 
kokybė, pasirinkau patikrintą 
gamintoją.

Smulkias detales padeda 
padaryti kanceliarinis peiliu-
kas ir dantų krapštukai. Nuo 
mažumės mėgstu kuo smul-

kesnius darbus, man tada 
gražu.

TULPĖS
– Mano rudens projektas 

– gėlių auginimas. Susodi-
nau tūkstantį tulpių svogū-
nėlių į vazonus ir laukiu, 
kas bus pavasarį. Svogūnė-
lius pirkau ir pati, ir vyras 
pilną kibirą padovanojo. 
„Geriausia“ bus, kad jos ne-
išdygs visai.

DARŽAS
– Su vyru mums dabar la-

bai svarbu daržas. Gėrimės 
kiekviena išdygusia daržo-
ve. Pasidžiaugimui turime 
šiltnamį ir maždaug penkias 
vagas, bet džiugina kiekvie-
na užaugusi cukinija ar koks 
kopūstas.

VIŠTOS
– Auginame vištas. Jų tu-

rime 20-25. Buvo lapė įsisu-
kus ir dar liga, tai dabar tiks-
laus skaičiaus nebežinau. 
Susirgo kartą gaidys. Teko 
jį karantinuoti, maitinti an-
tibiotikais. Paaiškėjo, kad 
gaidžiui buvo... bronchitas.

PAVEIKSLAI
Pomėgio tapyti Anelė 

taip pat nepamiršta ir kartas 
nuo kartu sukuria akrilu ta-
pytą paveikslą...

– Kokia paskutinė pla-
nuojama veikla? Gal kas 
nors naujo?

– Mane „Mokslo klubas“ 
pakvietė dalyvauti. Net pati 
neįsivaizduoju, ką veiksiu, 
tik žinau, kad bus daug kū-
rybos ir bus gerai! Suma-
nymas yra Loretos Sagai-
tienės. Tai užsiėmimai 5-11 
metų vaikams.  Veiklos turė-
tų prasidėti jau kitą savaitę. 
Iki tol maišė „korona“.

– Tad sėkmės naujose 
veiklose.

Rita GRIGALIENĖ



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-02-189 psl.

TRIBŪNA
Alfonsas Keraitis: tauta švenčia savo Nepriklausomybės dieną. 
Džiaugsmas ir pamąstymai

Šias mintis rašau tokią 
dieną, kai tauta ruošiasi iš-
kilmingai, džiaugsmingai ir 
su pakilia nuotaika pami-
nėti mums visiems brangią 
šventę – Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną.  Nuo tos 
dienos jau praėjo netrum-
pas laiko tarpas. Bet laiko 
tėkmėje tai gal ir ne toks 
ilgas laikotarpis, bet gyve-
nime per tiek metų jau kei-
tėsi trys ar keturios žmonių 
kartos. Šiandien Lietuvoje 
tikrai ne tiek daug belikę 
žmonių. Švenčiančių tokį 
savo gimtadienį,  kokį da-
bar švenčia visa tauta. 

Aš per visą savo gyvenimą 
neturėjau nė vienos progos 
pasveikinti nors vieną gimi-
nę, artimą ar pažįstamą su 
tokiu gimtadieniu. Jaučiuosi 
laimingas, kad gimiau tokiu 
laiku, kai Tu, mano brangi 
Tėvyne, turėjai tik 19 laisvės 
metų ir atrodei tokia graži, 
laiminga, lyg tik pilnametys-
tės sulaukusi mergina. O da-
bar Tau jau virš 100 metų, bet 
neatrodai senutė, o tik prieš 
32 metus vėl iš naujo atgi-
musi šalis. Džiaugiuosi, kad 
Dievas man leido kartu su Ta-
vimi tiek metų išgyventi, būti 
nors maža dalele visos tautos, 
matyti ir pajusti visus Tavo 
per tą laiką patirtus sunku-
mus, kančias ir džiaugsmus, 
kad Tu išlikai nepalūžusi, vėl 
esi laisva ir nepriklausoma, 
kad dabar visi galime links-
mai švęsti šią dieną. Visa tai 
reiškia, kad tauta išliko gyva, 
meilė Tėvynei tebepulsuoja 
mūsų širdyse.

Prieš šią šventę žinias-
klaidoje daug pranešimų, 

kaip tautiečiai kuo gražiau ir 
originaliau ruošiasi Tave pa-
sveikinti šią dieną. Šventės 
iškilmės suteikia nemažai 
džiaugsmo, bet dabar ne to-
kio, koks buvo daugiau kaip 
prieš 30 metų, kai sukibę ran-
komis Baltijos kelyje garsiai 
skandavome „Lietuva lais-
va“, tarsi skelbdami pasau-
liui, kad mes labai išsiilgę tos 
laisvės, bet ne tokios, kokią 
turime dabar. 

Prabėgę trys dešimtmečiai 
labai pakeitė mūsų gyvenimo 
būdą, išaugo nauja žmonių 
karta, nepatyrusi jokių sunku-
mų ir žinanti tik savo teises, 
o savo pareigas dažniausia 
„perleidžia“ kitiems.

Labai norėtųsi, kad visi 
šventiniai renginiai visiems 
paliktų tik malonios ir geros 
nuotaikos jausmą, kad nors 
trumpam pranyktų niūrūs ir 
be nuotaikos veidai, pyktis, 
neapykanta ir nepasitenki-
nimas vieni kitais. Juk tuos 
„deimančiukus“ mes patys 
ne per vienerius metus su-
kūrėme. Juk per visus atkur-
tos nepriklausomybės metus 
valdžia su tauta tik truputį 
pabendrauja įvairiomis pro-
gomis ir vėl išsiskiria – val-

džia spręsti tautai ne visada 
palankių ir priimtinų sprendi-
mų, o tauta kasdien murkdy-
tis savo bėdose ir rūpesčiuo-
se. O kokie buvo valdžios per 
tą laiką didieji „laimėjimai“, 
iš atminties daugeliui tautie-
čių dar neišblėso. Daugelyje 
veiklos sričių „sumanaus va-
dovavimo“ dėka palikti mi-
lijoniniai nuostoliai. Bet tai 
išlieka tik visos tautos skola. 
Valdžia sau galvos dėl to ne-
suka.

O koks daugiau kaip per 
šimtmetį nueitas tautos ke-
lias, vyresniųjų žmonių karta 
dar gerai prisimena. 1918 m. 
paskelbta Nepriklausomy-
bė išgyveno tik nepilnus 23 
metus, vėliau jos netekome 
pusei amžiaus – 50 metų. Tai 
buvo patys sunkiausi tautos 
gyvenimo metai. Pradžioje 
Tave, mūsų Tėvyne, beveik 
ketverius metus mindžiojo 
ir trypė gestapininkai iš Va-
karų, o vėliau juos pakeitė 
Stalino pasiųsti sadistai su 
penkiakampėmis žvaigždė-
mis kepurėse iš Rytų šalies. Ir 
skriaudė jie Tave apie 45 me-
tus. Todėl Tavo, Tėvyne, visi 
jaunystės ir brandos amžiaus 
metai paženklinti didelėmis 

kančiomis, trėmimais, kovo-
mis ir žūtimis už laisvę, pačių 
patriotiškiausių ir šviesiausio 
proto tautiečių.

Bet tauta tą visą laikotarpį 
iškentėjom gyveno viltimi, 
kad taip amžinai negali bū-
tim jautė, kad ji gali gyventi 
ir tvarkytis savarankiškai ir tą 
pasiekti be pagalbos iš šalies. 
Nors tauta per tuos metus pa-
tyrė daug išgyvenimų ir ne-
gandų, bet sugebėjo išsaugoti 
meilę Tėvynei, savo gimtajai 
kalbai ir laisvės siekį. O tos 
laisvės tauta buvo taip ištroš-
kusi, lyg vienišas keleivis ke-
leto vandens gurkšnių Sacha-
ros dykumoje. Ir tos laisvės 
troškimas išsipildė su Nepri-
klausomybės paskelbimu.

Bet labai greitai laikas 
parodė, kad toje atkurto-
je Nepriklausomybėje mes 
nelabai sugebame savaran-
kiškai gyventi. Bet jeigu ne-
sugebame, tai galėjome nors 
ko paprašyti, kad pamokytų, 
kaip gyventi ir valdyti šalį, 
pavyzdžiui Daniją ar kitas 
Europos šalis, kurios per porą 
ar tris dešimtmečius po karo 
savo valstybes padarė kles-
tinčiomis visoje Europoje ar 
net pasaulyje.

Jeigu niekas nesikeis kaip 
yra dabar, tai ilgai laukti ne-
reikės, kad palaipsniui pradė-
tų nykti mūsų kalba, kultūra, 
papročiai, tradicijos. Nors ir 
dabar, tik ne taip sparčiai ir 
viešai, tam pamatai jau deda-
mi. Dabartinei valdžiai reikia 
tik gerą diržą paimti ir stipriai 
uždrožti per minkštą vietą už 
tokį tautos ateities kūrimą. 
Juk tik per pastarąjį dešim-
tmetį labai išryškėjo tautos 
susiskaldymas, vieni kitų nie-

kinimas, šmeižimas, pasity-
čiojimas. Ir dažnai tai daroma 
net su malonumu.

Labai išryškėjo sociali-
nė atskirtis, vieni skursta, 
kiti turtais pertekę. O apie 
korupciją, kyšininkavimą, 
kontrabandą, atsakomybės 
nebūvimą, atskirų veikėjų ar 
nusikaltėlių nebaudžiamumą 
net kalbėti nesinori. Tokių 
dalykų ne dažnai pasitaiky-
davo net gūdžiais sovietiniais 
metais. 

Visus tuos mūsų gyveni-
mo „perlus“ ir „deimantus“ 
labai gerai mato jaunoji karta 
ir augdami labai stropiai visa 
tai bando pritaikyti savo gy-
venime.

Dar vienas opus klau-
simas – kokie bus mūsų 
santykiai kaimyninėmis ir 
tolimesnėmis valstybėmis. 
Žiūrint iš dabartinių pozi-
cijų – įvairiapusiai. Su vie-
nais glėbesčiuojamės, prieš 
kitus ginkluojamės. Viskas 
vyksta taip, kaip vyksta visa-
da. Juk kai buvome Sovietų 
Sąjungoje – vyko socialisti-
nis lenktyniavimas, kai per-
sikraustėme į kitą Sąjungą 
– prasidėjo dar spartesnis 
karinis lenktyniavimas. Iš 
buvusių karų pasekmių dau-
gelio šalių vadovai nepasi-
mokė. Net liaudies išmintis 
moko, kad kas su kalaviju 
kovoja, tas nuo jo ir žūsta...

Todėl nereiktų labai 

džiaugtis, kad mus nuo Rytų 
agresijos apgins Vakarų ga-
lingi tankai ir kita moderni 
ginkluotė. Reikia ieškoti kitų 
būdų, kad agresijos ar karo 
iš viso nebūtų. Bet to daryti 
daugelis mūsų gerbiamų ir 
negerbiamų politikų nenori 
ir net nebando. Negi jiems 
negaila savo eilinių piliečių, 
kurie paaukotų gyvybes už 
neaišku kieno interesus.

Neabejoju, kad šiais lai-
kais visokiausių problemų 
ir įvykių bus begalės. Toks 
jau tapo gyvenimas visame 
pasaulyje. O kaip šios pro-
blemos bus sprendžiamos, 
priklausys nuo to, kas valdys 
kiekvieną šalį. Čia vien tik 
politinio patriotiškumo ne-
užteks. Ir padėtis mažai kei-
sis tol, kol nuo politinės pa-
kilos nenulips tie, kurie mus 
valdė ir mums dirigavo nuo 
pat Nepriklausomybės atkū-
rimo. Gal tik mūsų vaikai, 
anūkai ir dar vėlesnės kartos 
sugebės pakeisti padėtį, jei-
gu į valdžią vėl nepateks tie, 
kurių tėvai ar seneliai tiek 
metų „sėkmingai“ valdė šalį, 
o sugebėjo tik sau sukurti 
gerovę.

P. S. Visada prisiminkime 
liaudies išmintį: „Geri ar blo-
gi genai visada persiduoda 
iš kartos į kartą“. Tai visada 
labai svarbu prisiminti prieš 
kiekvienus rinkimus.

Alfonsas KERAITIS

Tai yra originalus autoriaus tekstas.
„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai su-

tampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „tribūna“ galite pa-
sisakyti visi.  

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosire-
na.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, 
Rokiškis.

Nuteistas netikrais skelbimais žmones apgaudinėjęs sukčius
Vis daugiau prekių įsi-

gyjama internetu. Dalis 
jų perkama pagal skel-
bimus, iš nepažįstamų 
asmenų. Bandęs sociali-
niame tinkle „Facebook“ 
nusipirkti elektrinį pas-
pirtuką, Rokiškio rajono 
gyventojas V. G. liko ir 
be pinigų, ir be paspir-
tuko. Pasirodo, skelbi-
mas apie parduodamą 
daiktą buvo įdėtas su 
tikslu pasipelnyti. Kito 
rajono gyventojas Tomas 
Marinskas sukčiavimo 
ėmėsi nebe pirmą kartą. 
Šį kartą nuosprendį pri-
ėmė Panevėžio apylinkės 
teismo Rokiškio rūmų 
teisėja Ledina Šinkūnie-
nė ir Tomą M. pripažino 
kaltu pagal Baudžiamojo 
kodekso 182 straipsnio 3 
dalį.

Sukčiavimas – 
gyvenimo būdas?
Kaltinamasis teismo po-

sėdyje papasakojo, kad tuo 
metu nedirbo, neturėjo pinigų 
pragyvenimui, todėl ieškojo 
būdų, kaip jų gauti. Jam kilo 
mintis „Facebook‘e“ susikur-
ti anketą ir įdėti skelbimą. 
Praeitų metų gegužės mėnesį 
vyras paskelbė apie parduo-
damą elektrinį paspirtuką, 
nors jo neturėjo ir iš anksto 
žinojo, kad jo neparduos. Tuo 
laikotarpiu šis asmuo apgavo 

ne vieną žmogų. Norintys 
įsigyti įvairius daiktus jie 
pervesdavo pinigus, tačiau 
prekių negaudavo. Dėl tokių 
Tomo M. veiksmų praeitų 
metų lapkričio mėnesį jis 
buvo pripažintas kaltu Pane-
vėžio apylinkės teismo Biržų 
bei Panevėžio rūmų sprendi-
mais baudžiamosiose bylose. 
Paaiškėjo, kad daugybę kar-
tų Tomas M. už sukčiavimą 
buvo baustas administracine 
tvarka: laikotarpiu nuo 2020 
m. vasario mėnesio iki 2021 

m. birželio mėnesio jis padarė 
19 administracinių nusižengi-
mų, iš kurių net 16 - sukčiavi-
mas, numatytas Administra-
cinių nusižengimų kodekso 
108 straipsnyje.

Pinigus išleido 
savo reikmėms 
ir neturėjo 
iš ko atlyginti žalą
Nukentėjusysis V. G., ti-

kėdamasis gauti paspirtuką, 
pervedė 200 eurų į sukčiaus 
nurodytą banko „Monese 
Ltd“ sąskaitą. Ši kredito įstai-
ga registruota Taline. Gavęs 
pinigus, Tomas M. 30 eurų iš 
jų pervedė asmeniui, kuriam 
buvo skolingas, dar 60 eurų – 
savo vaikų motinai, o likusius 
nusiėmė bankomate Panevė-
žyje. Kaltinimasis prisipažino, 
kad pinigus išleido savo rei-
kmėms, o ką grąžinti nuken-

tėjusiajam - nebeliko. Teismo 
posėdžio metu žala dar nebuvo 
atlyginta, Tomas M. neturėjo 
darbo ir nurodė jo ieškantis per 
Užimtumo tarnybą.

Skirtas areštas 
ir piniginiai įpareigojimai
Nors kaltinamasis ir sakė 

neturintis lėšų žalos atlygi-
nimui ar net pragyvenimui, 
teismas jam skyrė baudžia-
mojo poveikio priemonę – 10 
MGL (500 Eur) įmoką į nu-
kentėjusiųjų nuo nusikaltimų 
asmenų fondą, šią įmoką su-
mokant per 8 mėnesius nuo 
nuosprendžio įsiteisėjimo 
dienos. Priteistas ir nuken-
tėjusiojo V. G. 200 eurų ci-
vilinis ieškinys dėl turtinės 
žalos atlyginimo. Šių sumų 
nuteistajam geranoriškai ne-
sumokėjus, jos gali būti išieš-
komos priverstine tvarka, per 

antstolį. Ankstesniais nuos-
prendžiais Tomui Marinskui 
buvo skirta arešto bausmė. 
Rokiškio teismo rūmų teisė-
ja parinko tokią pat bausmės 
rūšį, už netikrą skelbimą apie 
elektrinį paspirtuką skirda-
ma 20 parų areštą. Šią baus-
mę subendrinus su anksčiau 
skirtomis, galutinė bausmė 
išaugo iki 45 parų arešto. Nu-
teistasis dėl bausmės atlikimo 
turės pats atvykti į Šiaulių 
tardymo izoliatorių.

Nuosprendis per dvide-
šimt dienų nuo jo paskelbimo 
dienos gali būti skundžiamas 
apeliacine tvarka Panevėžio 
apygardos teismui per Pane-
vėžio apylinkės teismo Ro-
kiškio rūmus.

Siūlome nebūti patikliems, 
perkant daiktus iš nežinomų 
asmenų.

Rita GRIGALIENĖ
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IEŠKO DARBO

• Buhalterė ieško buhalterės 
- apskaitininkės darbo.  
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Gali 
būti laikinas.  
Tel. 8 601 92 235. Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio 
darbo. Tel. 8 621 07 691. 
Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo 
nuo 17 val. Galiu prižiūrėti 
seną, neįgalų žmogų arba 
vaiką. Mokestis pagal 
susitarimą. Siūlyti bet kokį 
variantą. Obeliai.  
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio 
darbo. Galiu dirbti 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau darbo statybose. 
Vidaus apdaila.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalingi 
elektrikai – automatikai 
elektros skydinių ir 
automatinių spintų 
surinkimui Norvegijoje, 
Stavangerio apylinkėje. 
Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) vilkiko 
vairuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1120 Eur 
iki 1210 Eur. Tel. nr. 
861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• CV siųsti: cv@lexita.lt. 
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) padėklų 
surinkėjas (-a). Darbo vieta 
- Panemunėlio gelež. stotis, 
Rokiškio r. Darbo laikas nuo 
8:00 iki 17:00 val. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 850 Eur iki 

1000 Eur.  
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Stabiliai dirbanti įmonė 
ieško patyrusio mini 
ekskavatoriaus operatoriaus, 
sugebančio savarankiškai 
ir kvalifikuotai dirbti. 
Geros darbo sąlygos, laiku 
mokamas atlyginimas nuo 
1000 Eur. Reikalavimai: 
darbo patirtis, C kategorija. 
www.rokiskiokasyba.lt.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Skubiai reikalingi butelių 
ir dėžučių rūšiuotojai darbui 
Vokietijoje.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Siūlome nuolatinį darbą 
autoservise lengvųjų 
automobilių mechanikui 
(variklio, važiuoklės, 
stabdžių sistemos ir pan. 
remontas). Būtina patirtis. 
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Ūkyje reikalingi 
darbininkai: traktorininkas, 
melžėja, šėrikas.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• VŠĮ Rokiškio TVIC 
skelbia konkursą į 
direktoriaus pavaduotojo 
pareigas (pareiginės algos 
koeficientas nuo 7,2 iki 
9,5). Platesnė informacija: 
https://www.rokiskiotic.
lt/prisijunk-prie-musu-
komandos. Pretendentai 
dokumentus turi pateikti 
VTD portale.  
Tel. 8 694 35 275. 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Verctra Station 
Wagon. 2005 m., 1910 kub. 
cm, 110 kW, dyzelis. Juodos 
spalvos, odinis salonas. 
Rida – 265594 km. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 603 40 884. 
Rokiškis
• Visureigį Kia Sorento. 
2002 m., 2,5 l, 103 kW, 
dyzelinas, mechaninė 
greičių dėžė, TA iki 2022-
10. Yra kablys. Kaina 2650 
Eur. Tel. 8 674 64 649. 
Zarasai
• VW Golf Plus. 2009 m., 
1,4 l, benzinas. Iš Vokietijos. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis

• VW Golf 6. 2009 m., 1,4 l, 
benzinas. Iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Meriva. 2010-10, 
1,4 l, benzinas/dujos. Iš 
Prancūzijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi A4. 2007 m., 
universalas, juodos spalvos. 
Viduje oda, šildomos 
sėdynės. Iš Vokietijos. 
Tel. 8 628 43 910. Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 1,9 l, 
74 kW. Iš Prancūzijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi A4. 1997 m., 1,9 l, 66 
kW, universalas, tik atlikta 
TA. Tel. 8 698 09 759. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2008 m., 1,9 
l, dyzelis. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 625 50 906. Rokiškis
• Tvarkingą VW Golf 4. 
2002-O8 m., 1,9 l, TDI, 74 
kW. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 673 11 458. Rokiškis
• Opel. 2002 m., 2 l, 
dyzelis, TA 2 m. Naujas 
akumuliatorius. Padangos 
geros. Tepalai, diržas 
pakeisti. Be rūdžių. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Dviračius. Vidiniai bėgiai, 
stabdžiai kojiniai, tvarkingi. 
150 Eur, 170 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Opel Vectra C. 2003 m., 
2,2 l, 92 kW, TA 2022-09. 
Važiuojantis, yra trūkumų. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Audi A6 Quattro. 2005 
m., 2,7 l, dyzelis, TA iki 
2024. 02.10. Pakeisti tepalai 
ir filtrai. Odinis salonas, 
autopilotas, šildomos 
sėdynės, kablys. Kaina 
3150 Eur. Tel. 8 606 12 490. 
Rokiškis
• 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
• Savadarbę priekabą be 
dokumentų. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Polo dalimis. 2003 m., 
1,9 l, CDI, dyzelis.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• Volkswagen durų 
rankenėles, šoninius 

veidrodėlius, priekinius ir 
galinius žibintus.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• VW Golf 3 generatorių ir 
starterį. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 672 89 113. Rokiškis
• Audi A6 C6 dalimis. 2,7 l, 
120 kW, Quatro.  
Tel. 8 621 02 414. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW, TDI.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• MB 203 dalimis. 2,2 l, 
CDI. Sidabrinės spalvos. 
Odinis salonas.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• Saab 95 priekinį bamperį. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalis. 1,9 l 
81 kW, 85 kW, 96 kW. Yra 
ir daugiau detalių.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Kuro purkštukus, 
tinkančius BMW - 530 D, 3 
l, D, 135 kW, BMW - 730 
D 3 l, D, 135 kW. Kodas 
0445110029 - 0986435010. 
Yra 3 vnt. Vienas 
restauruotas, kaina 60 Eur. 
Du tikrinti, atitinka visus 
parametrus, kaina po 40 
Eur. Analogai: 0445110007, 
0986435010.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naudotą gerą 
akumuliatorių Bosch 95 Ah 
830 A. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Naudotą akumuliatorių 45 
Ah. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Gerą naudotą 
akumuliatorių 77 Ah 780 A. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Gerą naudotą 
akumuliatorių Exide 74 Ah 
680 A. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2003 
m., 2,2 l, 92 kW, dyzelis. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
gerai veikiantį akumuliatorių 
Bosch 74 Ah dyzeliniam 
automobiliui. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• BMW ratlankius R17. 4 
vnt. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• 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

Kamajų Antano Strazdo
gimnazijoje vyko 100-dienis 
„Gero vakaro šou“ formatu

Vasario 11-os vakarą Kamajų Antano Strazdo gimna-
zijoje vyko XVII laidos „Gero vakaro šou“ šimtadienis.

 
Mūsų TV laidoje buvo visko: meilės romanų, pabėgė-

lių, medikų, muzikantų ir daug kitų įdomių asmenybių, o 
programos turinys atskleidė įvairias XVII abiturientų lai-
dos mokyklinio gyvenimo akimirkas. Tad, visiems netrūko 
juoko, gerų emocijų, prisiminus dvyliktokų nuotykius bei 
išdaigas. 

Mes, vienuoliktokai, abiturientams linkime susikaupti ir 
sėkmingai kopti paskutinius 100 laiptelių link savo ateities 
svajonės, nes šimtadienis – tai laikas, po kurio atsipalaiduo-
ti jau nevalia!

 Urtė ŠAKALYTĖ, 3g klasės seniūnė, 
ir Ramunė GLINSKIENĖ, 3g klasės vadovė

Rokiškio KKSC krepšininkai 
iškovojo dar vieną pergalę 
U-16 čempionate

Moksleivių krepšinio lygoje dar vieną pergalę pasiekė 
U16 čempionate rungtyniaujanti mūsų komanda. Rokiš-
kio KKSC auklėtiniai (treneris Gvidonas Markevičius) 
savo aikštelėje 90:50 sutriuškino Kauno KM Perkūnas 
II komandą.

 
Rezultatyviausiai Rokiškio gretose pasirodė 24 taškus 

surinkęs Ugnius Gintautas, 16 pelnė Salvijus Laužadis, 15 
tašku Mato Juozapavičiaus sąskaitoje.

 U16 čempionate rokiškėnai kovas pratęs jau šį penkta-
dienį, kuomet viešės Kėdainiuose.

Rokiškio KKSC inform.

Eksportas pernai Lietuvoje augo mažiausiai Baltijos šalyse
Praėjusiais metais eksporto augimas Lietuvoje buvo ma-

žiausias Baltijos šalyse, rodo Eurostato duomenys.
Lietuvos eksportas 2021 metais augo 21 proc. iki 34,6 mlrd. 

eurų, Latvijos – 24 proc. iki 17,7 mlrd. eurų, o Estijos – 28 proc. 
iki 18,2 mlrd. eurų. Lietuvos importas augo 30 proc. iki 37,8 
mlrd. eurų, Latvijos – 28 proc. iki 20,6 mlrd. eurų, o Estijos – 32 
proc. iki 20 mlrd. eurų. Lietuvos prekybos deficitas siekė 3,2 
mlrd. eurų, Latvijos – 2,9 mlrd. eurų, o Estijos – 1,7 mlrd. eurų.

BNS inform.
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05:05 Muzikinis 
intarpas
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų 
kontrolė
06:55 Kelionių atvirukai 
07:10 Auklė Makfi ir 
Didysis Sprogimas 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Primatai 
12:55 Ledo žemė 
13:45 Stulbinami 
protai 
14:45 7 Kauno dienos
15:15 „Citadele“ 
Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. 
Pusfinalis. Kauno 
„Žalgiris“–„Šiauliai-
7bet“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

17:30 Sporto galia 
18:00 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Pusfinalis. 
Vilniaus „Rytas“–Panevėžio 
„Lietkabelis“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.
20:30 Panorama
21:00 Marijono Mikutavičiaus 
šventinis koncertas
22:35 Rygos kariai
00:40 Didvyris 
02:15 Stovintis priešaky. 
Tarpukario Lietuvos 
Prezidentai
03:40 Primatai 
04:30 Sporto galia
05:00 Stulbinami protai

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:30 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:00 Olimpinės žiemos

žaidynės
13:00 Gražuolė ir Sebastianas. 
Nuotykiai tęsiasi
14:55 Sugalvok norą
16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Favoritė
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Favoritė
23:55 Prarasta kontrolė
01:45 Nepriklausomybės diena 
04:35 Elementaru

06:30 Zigis ir Ryklys 
06:55 Žvėrelių būrys 
07:25 Deksterio laboratorija 
07:55 Įspūdingasis Ž

mogus-voras
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Ponas Magu 
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:35 Bjaurios lėlės
11:20 Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala
13:30 Bukas ir Bukesnis
15:40 Ieškokit Gudručio!
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Katės ir Šunys 3. 
Letenėlės, vienykitės!
21:15 Gelbėtojai
23:35 Blogoms mergaitėms 
viskas
01:10 Vagys melagiai

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
07:55 Leopardų uolos
09:00 Sveikatos kodas

10:05 Varom! 
10:35 Kova už būvį 
11:45 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
12:45 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija 
14:05 Pragaro virtuvė 
15:05 Ekstrasensų mūšis
17:10 Kelionė į Ameriką
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Gravitacija
23:50 Skvoteriai
02:00 Absoliutus blogis. 
Atpildas

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. 
Felicija Bortkevičienė“
08:30 Eko virusas
09:00 Misija: laukinė 
gamta
10:00 Vantos lapas

10:30 „Vilniaus Babilonas“
11:00 „Džinsai kvepiantys 
laisve”
11:30 Grįžtantys
12:00 „Teisingumo agentai“
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gyvi“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 Lietuvos miestai
04:20 Misija: laukinė 
gamta
05:10 „Džinsai kvepiantys 
laisve”
05:35 Vantos lapas
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano 
sodas
09:30 Minčiukų 
palėpė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio 
vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Laukinis rojus
13:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta

13:55 Puaro
15:30 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Rungtynės dėl 3 vietos. 
Tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus
17:45 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Snaiperių konkursas
18:40 Žinios
19:00 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Finalas. Tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus
21:30 Skarlet ir 
Kunigaikštis
22:20 Enrikas Piadžas. 
Itališka svajonė 
00:05 Stiklo širdis
01:35 Rygos kariai
03:35 Septyni pasauliai, 
viena planeta
04:30 Puaro

06:00 Monstrų viešbutis 

13:20 Olimpinių žiemos 
žaidynių uždarymo 
ceremonija
16:15 Simpsonai 
17:15 Lietuvis pas lietuvį 
17:20 Kenoloto 
17:22 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 DGM: Didysis Gerulis 
Milžinas
21:55 Transporteris. 
Visu greičiu
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Transporteris. 
Visu greičiu
23:50 Kapitonas Amerika. 
Pilietinis karas

06:35 Zigis ir Ryklys
07:00 Žvėrelių būrys
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Įspūdingasis 
Žmogus-voras
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Džiunglių būrys

11:00 Pelės medžioklė
12:55 Didžiosios motušės 
namai 2
15:00 Kvailių auksas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Kartos
21:35 Aukštas lygis
23:55 Kartą Meksikoje
02:00 Gelbėtojai

06:30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato II-asis etapas. 
Kretingos raj. 
08:00 Varom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Kražia
10:05 Kova už būvį 
12:15 Nepaaiškinami 
įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 

13:15 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija 
14:30 Pragaro virtuvė 
15:30 Ekstrasensų mūšis 
17:40 Nacionalinis 
saugumas
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:25 Kondoras 
23:30 Narkotikų prekeiviai 
00:45 Gravitacija

05:10 „Džinsai kvepiantys 
laisve”
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. 
Gražina Pigagaitė“
08:30 Kaimo akademija
09:00 Misija: laukinė 
gamta
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Partizanų keliais
11:00 Vyrų šešėlyje

11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:20 Misija: laukinė 
gamta
05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas  
ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
13:00 Gyvenk kaip 
galima švariau
13:30 Gamtininko 
užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos 
šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Mirtis gelmėse
24:00 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:00 Laukinis rojus 
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda
08:00 Pasaulis pagal moteris
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Išbandymas
12:00 Nuodėminga žemė
12:40 Kenoloto
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kelnėse dar ne senelis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Kelnėse dar ne senelis
00:40 Bulis
01:40 Elementaru
02:40 Mokytoja

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso  
reindžeris

10:05 Ūkininkas ieško  
žmonos 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras,  
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Vaikinams tai patinka!
00:25 Snaiperis
01:25 Aukštas lygis 
03:35 Volkeris, Teksaso  
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:25 Kova už būvį 
11:35 Mentalistas

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė  
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 FTB
20:30 Pričiupom!
21:00 Džonas Vikas
23:05 Juodasis sąrašas
00:05 Kondoras
01:10 Narkotikų prekeiviai
02:20 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas.  
Tarptautinis turnyras  
„BUSHIDO KOK 2022"
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 Kaimo akademija
07.30 „Aiškiaregė” 
10.05 „Kaip naciai pralaimėjo 

karą”  
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Netikėtas teisingumas“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė” 
21.25 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01.30 „Netikėtas teisingumas“
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą” 
03.55 „24/7“
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 Marijono 
Mikutavičiaus šventinis 
koncertas
13:30 7 Kauno dienos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,  
Lietuva
16:30 Pagalbos
 šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Mirtis gelmėse 
24:00 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda

08:00 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Išbandymas
12:00 Nuodėminga žemė
12:40 Kenoloto
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Apiplėšimas uragano akyje
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Apiplėšimas uragano akyje
00:40 Bulis
01:40 Elementaru
02:40 Mokytoja

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki... 

07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Ūkininkas ieško 
žmonos 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Šaulys
00:50 Snaiperis
01:50 Vaikinams tai patinka!
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

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

09:30 Pėdsakas
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 FTB
20:30 Pričiupom! 
21:00 Liūtaširdis 
23:10 Džonas Vikas
01:15 Didžiojo sprogimo 
teorija
02:05 FTB

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grįžtantys
07.00 „Reali mistika“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.05 „Kaip naciai pralaimėjo 

karą” 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 Misija: laukinė gamta
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Netikėtas teisingumas“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė” 
21.25 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01.30 „Netikėtas teisingumas“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą”
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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Laisvės g.13

PASLAUGOS

• Pjaunu malkas savo įranga 

Rokiškio rajone. 1 erdv. 
m/8 Eur. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis

• Atlieku vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
• Nepavojingų medžių 
pjovimo, genėjimo 
paslaugos. Dirbame su 
nuosavą įranga. Kainos 

sutartinės.  
Tel. 8 694 68 537. Rokiškis
• Su TAKSI - nors į pasaulio 
kraštą. Tartis iš anksto 
nebūtina. Tel. 8 685 41 700. 
Rokiškis
• Tech. pagalba kelyje. 
Lengvųjų automobilių 
pervežimas. Kitų įvairių 
krovinių pervežimas iki 2 t 
Rokiškio ir LT teritorijoje. 
Išrašome sąskaitas faktūras. 
Teirautis telefonu.  
Tel. 8 628 87 687.  
Rokiškis
• Atnaujiname minkštus 
baldus: sofas, lovas, 
čiužinius, fotelius, 
kėdes, kampus ir kt. 
Pilnai sutvarkome vidų, 
keičiame spyruokles, 
poroloną, aptraukiame 
nauju  gobelenu. Dirbame 
su eko oda ir natūralia oda. 
Gaminame čiužinius pagal 

užsakymus.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• 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

PERKA

• Nupirkčiau automobilį. 

Būklė nesvarbi. Gali būti 
daužtas, nurašytas, be 
numerių, išregistruotas, 
angliškas, ilgai stovintis, 
tinkamas į metalo laužą arba 
idealios būklės. Tinkamą 
variantą paimu iš karto.  
Tel. 8 611 68 404.  
Rokiškis
• Perkame suaugusias 4-5 
metrų aukščio kalnines, 
juodąsias ir kitas pušis. 
Išsikasame specialia 
technika, būtinas geras 
privažiavimas. Domina 
medžiai netoli Rokiškio. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Antikvarinius daiktus, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765. 
Rokiškis
• Perku 2pts-4 priekabą. 
Būklė nesvarbi, gali būti be 
dokumentų.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, 
ausines. Uždėtas apsauginis 
stikliukas ant ekrano. 
Domina keitimas. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 
Samsung Galaxy S8 64 
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GB. Juodos spalvos. 
Dokumentai. Dėkliukai. 
Kroviklis. Pirktas Lietuvoje 
iš salono. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būkles kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis. 
Ausinės. Dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės 
iPhone 8 Plus 64 GB. 
Pilnas komplektas. Puikiai 
veikiantis. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone XS 64 GB. Spalva 
sidabrinė. Dokumentai. 
Dėžutė. Kroviklis. 
Dėkliukai. Pirktas naujas 
salone. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Puikiai veikiantį labai 
geros būklės Samsung 
Galaxy A10 Red. 10/10. 
Komplekte kroviklis, USB, 
dėklas, ausinės. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 619 16 100. 
Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Pandėlyje, 
Puodžialaukės g. Gera 
vieta, vandentiekis, reikia 

remonto. Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Rokiškio 
raj., Obelių sen., Šileikių 
k. 8,08 ha ploto (kad. 
nr. 7325/0001:6). Atlikti 
geodeziniai matavimai. Be 
tarpininkų. Kaina 31000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose. 
2 aukštas. Kaina 8200 Eur. 
Tel. 8 684 13 050. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Didėjos k., 
Zarasų raj. 9,67 ha ploto 
(kad. nr. 4364/0002:0064). 
Sklypas netoli didžiulio 
Čičirio ežero (690,3 ha 
ploto). Be tarpininkų. 
Domina keitimas į 
nekilnojamąjį turtą 
Rokiškyje. Kaina 39000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra 
trifazė elektros instaliacija. 
Namas kraštinis, geras 
privažiavimas. 28 a žemės. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Tvarkingą namą Daržų 
g. Bendras plotas 208 kv. 
m. Namas labai šiltas. 
Kokybiškai pastatytas. 
Šildymas kietuoju kuru. 
Ūkiniame pastate yra 
įrengta pirtis. 9 a žemės. 
Galima iškarto gyventi be 
papildomų išlaidų. Gera 
lokacijos vieta. Kaina 
108000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą 201 kv. m Pergalės 
g. 6 a žemės sklypas. Viduje 

reikia kapitalinio remonto. 
Kaina derinama vietoje. 
Kaina 44000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose, 
Vytauto g. Viso 40 kv. m. 
Yra virtuvė, sandėliukas. 
Komunikacijų nėra. Reikia 
remonto. Skolų nėra. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Pigiai namą 
Aleksandravėlėje. 
Kraštinis sklypas. Erdvus, 
4 kambariai. 21 a žemės. 
Viduje pradėti remonto 
darbai. Ūkinis, garažas. 
Kaina 4900 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pigiai namą Panemunėlyje, 
pačiame miestelio centre. 
2 kambariai, virtuvė, 
pagalbinės patalpos. Viso 
78 kv. m, šildymas kietuoju 
kuru. 24 a žemės. Šulinys. 
Ūkinis pastatas – prastos 
būkles. Skolų nėra. Kaina 
3500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 11 a namų valdos sklypą 
Kavoliškyje. Tinkamas 
garažo, angaro statybai. 
Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• Vos 3 km. nuo Rokiškio 
miško apsuptyje rąstinę 
sodybą su dideliu namų 
valdos sklypu (92,82 a). 
Bendrasis namo plotas - 
92,79 kv. m. Trifazė elektros 
instaliacija, rūsys, ūkiniai 
pastatai, kūdra, atlikti 
kadastriniai matavimai. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12. Ketvirtasis aukštas. 
Butui reikalingas remontas. 
Kaina galutinė. Kaina 32500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus 
g. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• 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

NUOMA

• Tvarkingą su baldais 
ir buitine technika 
išnuomojame 1 kambario 
butą Vilties g. Antras 
aukštas. Dirbančiam ir 
tvarkingam žmogui. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 629 47 190. 
Rokiškis
• Ieškome nuomotis žemės 
ūkio paskirties žemės (pievų 
ir aramos) Juodupės sen. ir 
Pandėlio sen.  
Tel. 8 623 63 074.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja 
nebereikalingą kūdikio 
lovelę, spintą ir dvigulę 
lovą. Būtume dėkingi.  
Tel. 8 651 66 577. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti 
merginai M-S drabužių.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 
berniukui 150 cm drabužių. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Kas galite padovanoti 
mažą kačiuką. Katytę ar 
katiniuką. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Sodo traktoriuką Jonsered. 
2008 m., variklis 16,5 
hp, pavarų dėžė, rankinis 
automatas. Dekos plotis 
107 cm. Guoliai, peiliai, 
akumuliatorius nauji, tepalai 
pakeisti. Kaina 1170 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Trifazį galingą diskinį 
pjūklą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 656 07 819. Rokiškis
• Tvarkingą trimerį-
krūmapjovę Partner BA477. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 615 37 326. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Įvairias aprangas 
motociklistams ir jų 
aksesuarus.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• Hammer Ellyptech 
CT3. Minant kartais 
girdisi girgždesys. 
Galima susitvarkyti. 
Kompiuteris veikia gerai. 
Mechaniškai reguliuojamas 
pasipriešinimo lygis (8 
lygiai). Smagratis 12 kg. 
Svoris 30 kg. Matmenys 
114x57x163 cm. Max 
vartotojo svoris 100 kg. 
Kaina 59 Eur.  
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
• Riedučius. 38 - 39 dydžio. 
Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• 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
• Arko silikatinius blokelius. 
M18 44 vnt, M12 46 vnt. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Suvirinimo inverterį Strom 
200A. Metus naudotas. 
Veikia gerai. Parduodu, nes 
reikia kempo. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 602 23 934. Kupiškis

• Nebenaudojamus 
veikiančius darbinius 
įrankius. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis
• Gerą hidroforą Vagner. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Pautą statybinę medieną. 
Ilgis nuo 5 iki 8 m.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą. 
Skersmuo 62 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savos gamybos traktorių. 
Variklis T25, mažai 
dirbęs. Viskas veikia, 
jokių problemų nėra. Yra 
dokumentai prie traktoriaus, 
naujos laidos. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 698 04 416. 
Rokiškis
• Purkštuvą 1000 l. Prieš 
porą metų keistas siurblys, 
dirbama buvo nedaug 8 ha. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis
• 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

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
• 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
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Vasario 18-oji, 
penktadienis, 

7 savaitė.
Iki Naujųjų liko 316 dienų.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.37 val.,
leidžiasi 17.30 val. 

Dienos ilgumas 9.53 val.
Mėnulis (pilnatis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Bernadeta, Gendrė, Lengvenis, 
Kamilė, Karigaila, Simeonas.
Rytoj: Butmantas, Butmantė, 
Butmina, Butminė, Butminta, 

Butmintas, Butmintė, Konradas, 
Nida, Šarūnas, Zuzana.

Poryt: Aida, Aidas, Aidis, Eitenė, 
Eitenis, Eitmina, Eitminas, 

Eitvyda, Eitvydas, Leona, Leonas, 
Leonė, Leontina, Leva, Levas, 

Visgintas, Žemyna.

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1478 m. Londono Taueryje nu-
žudytas Klarenso hercogas Jurgis, 
pasmerktas už savo brolio Anglijos 
karaliaus Eduardo IV (išdavystę. Išda-
vikas buvo paskandintas vyno kubile.

1546 m. mirė vokiečių augustinų 
vienuolis ir reformacijos lyderis Mar-
tinas Liuteris.

1930 m. amerikiečių astronomas 
Klaidas Viljamas Tombas atrado Plu-
tono planetą.

1960 m. Argentina, Brazilija, Čilė, 
Meksika, Paragvajus, Peru ir Urugva-
jus nusprendė sudaryti Lotynų Ame-
rikos laisvos prekybos sąjungą.

2003 m. mažiausiai 133 žmonės 
žuvo Pietų Korėjoje, sutrikusios psi-
chikos asmeniui Tegu miesto metro-
politene padegus traukinį.

2004 m. Irane sprogus chemika-
lus gabenusiam krovininiam trauki-
niui žuvo beveik 300 žmonių ir dau-
giau nei 450 buvo sužeista.

2005 m. Jungtinių Tautų komite-
tas priėmė JAV remiamą rezoliuciją, 
uždraudžiančią bet kokį žmonių klo-
navimą, įskaitant kamieninių ląstelių 
klonavimą gydymo tikslais.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1386 m. Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Jogaila vedė Lenkijos kara-
laitę Jadvygą.

1780 m. Tolminkiemyje mirė 
poetas, evangelikų liuteronų ku-
nigas, lietuvių grožinės literatūros 
pradininkas Kristijonas Donelaitis..

Post scriptum
Visų verksi - akių neteksi.

Sultingi maltinukai su kopūstais

PARUOŠIMO BŪDAS:
Varškę šakute ištrinti su kiaušiniu. Kopūstą supjaustyti kuo mažesniais gabalėliais ir juos 
dar pagniaužyti rankomis, kad kopūstas suminkštėtų. Į mėsą berti druską, pipirus, rau-
donėlį, įspausti česnaką. Dėti varškės masę, kopūstus, berti krakmolą. Viską labai gerai 
išmaišyti. Keptuvėje ant vidutinės kaitros įkaitinti šiek tiek aliejaus. Drėgnomis rankomis 
gnybti mėsos masės, delnais formuoti kotletuką ir kepti keptuvėje iš abiejų pusių, kol 
apskrus, o vidus iškeps. Kepti galima ir orkaitėje - suformuotus kotletus reikėtų dėti ant 
kepimo popieriumi išklotos skardos. Kepti iki 190 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 25 
- 30 minučių, priklausomai nuo kotletų dydžio.

Ingredientai:
• 600 gramų kiaulienos faršo (arba 
vištienos)
• 200 gramų kopūstų
• 90 gramų varškės (drėgnesnės, pusė 
kvadratinio pakelio)
• kiaušinis
• šaukštas krakmolo
• skiltelė česnako
• 0.5 šaukštelio druskos (arba pagal 

www.rokiskiosirena.lt

skonį)
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų pipirų
• 0.5 šaukštelio džiovinto raudonėlio (ar kito-

kių mėgstamų žolelių)
• pagal poreikį aliejaus

Rokiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendin-
dama Rokiškio rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo 
didinimo programą, patvirtintą Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-
13 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo 
programos“ vykdo darbdavių pageidaujančių įgyvendinti 

šią programą atranką.
Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, iki 

2022 m. vasario 25 d. 13 val., Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
Turto valdymo ir ūkio skyriui (Respublikos g. 94, Rokiškis, 207 kab.) turi pri-
statyti Užimtumo didinimo programos darbų organizavimo paraišką (1 prie-
dą). Dokumentai pateikiami užklijuotame voke, nurodant teikėjo rekvizitus, 
datą ir užrašant „Užimtumo programos darbdavių atrankai“. 

2022 m. užimtumo didinimo programą ir paraiškos formą rasite www.ro-
kiskis.lt. Detalesnę informaciją teikia Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyr. spe-
cialistė (ūkiui) R.Danienė el. p. r.daniene@post.rokiskis.lt, tel. 8 656 62984. 

Startuoja 2022-ųjų Užimtumo didinimo programa

Užs. 1639

BALDAI

• Medinę komodą. Gylis 50 
cm, aukštis 120 cm, plotis 
85 cm. Galiu atvežti. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Anykščiai

• Kaip naują sekciją. Kaina 
148 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Mažesnę komodą 58 Eur, 
komodą-dėžę patalynei 71 
Eur. Būklė - kaip naujos. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Trijų durų spintą be 
veidrodžio 168 Eur, su 
veidrodžiu 185 Eur. Galima 
atvežti. Kaina 185 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą fotelį 71 Eur, 
sėdimą fotelį 16 Eur. Galima 
pirkti atskirai.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelius po 31 Eur. Galima 
pirkti su sofa-lova. Viskas 
kartu – 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą su 
dėže patalynei. Kampo 
puses galima sukeisti. Kaina 
168 Eur. Tel. 8 685 42 153. 

Rokiškis
• Miegamojo komplektą: 
spintą, dvi lovas, prie lovos 
spintelę, veidrodį. Išsiardyti 
ir išsivežti patiems. Visas 
komplektas – 50 Eur.  
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

KITA

• Stiklinį butelį. Metalinis 
dėklas, apie 20 l talpos. 
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 18 d. Naktį 0

Dieną 4
V, 
5-10 m/s

Vasario 19 d. Naktį 2
Dieną 5

PV,
8-19 m/s

Smarkus vėjas.

Vasario 20 d. Naktį 0
Dieną 2

PV,
5-10 m/s

Vasario 21 d. Naktį -1
Dieną 2

PR,
5-10 m/s

Orų prognozė vasario 18 - 21 d.

Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Įvairias lapuočių malkas. 
3 m ilgio. Atvežame 
miškavežiu. 
Tel. 8 604 84 051. Rokiškis
• Naują suvirintojo šalmą 
Hamelijonas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą 
30 l. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Lapuočių malkas. Galima 
vien beržo. 
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Sausas smulkias lapuočių 
malkas. Pasiimti reikėtų 
patiems. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Anglis kurui (nestambios). 
Maišas apie 26 kg – 5 Eur. 
Atvežu. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Beržų ir liepų vantas. 

Kaina 2 Eur. 
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• 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. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Artėjant kepsnių sezonui 
naują dujinę kepsninę. Kaina 
799 Eur. Tel. 8 656 51 800. 
Rokiškis
• Naudotą veikiančią 
mikrobangų krosnelę. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 604 10 028. Rokiškis
• Džiovyklę Elto TD 600. 
Talpa iki 5 kg. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju palapinę - tipį. 
Tel. 8 698 76 238. Rokiškis
• Gražią jauną katytę su 
guoliu ir kt. 
Tel. 8 616 22 641. Rokiškis
• Dovanoju didelį veidrodį 

su užlenkiamais šonais. 
Stovintis ant spintelės. 
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis
• Dovanoju 0,5 l ir 0,75 l 
stiklainius. Turiu daug. 
Tel. 8 605 11 166. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Suknelę. XL dydis. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 629 06 324. 
Rokiškis
• Trijų dalių kostiumėlį: 
švarkelį, sijoną ir kelnes. 42 
dydis. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Mažai naudotus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius. 
50-IV dydis. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Kompaktišką muzikinį 
centrą JVC UX-G68. 
Naudotas, labai geros 
būklės. Yra galimybė 

klausyti muzikos įrašus iš 
USB rakto, naudoti kaip 
DVD grotuvą. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Kaip naują X stiliaus 
stovą sintezatoriui. Aukščio 
reguliavimas – 65-99 cm. 
5 padėtys su apsauginiu 
segtuku. Maksimali 
keliamoji galia 30 kg. Svoris 
2,7 kg. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
• Kaip naują muzikinį centrą 
Philips Micro Hi-Fi System 
MCM390/21 L. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina - 207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
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Šovė į galvą mintis: ar 
nesugalvoti kokio anekdo-
to apie valdžią. Po dešim-
ties sekundžių atėjo SMS 
žinutė: „Nereikia“.

***
– Alio, čia kaimynė iš 

viršaus skambina. Tu pats 
užeisi degtukų ar druskos, 
ar man tave užpilti?

***
Aš galvojau, kad kas-

dieninės treniruotės nuo 6 
ryto padarys mane vyturiu. 
Aha. Jos mane padarė su-
vargusia, apsimiegojusia ir 
paniurusia pelėda.

***
Vairuotojau atsimink!  

Bet kokioje ginčytinoje  si-
tuacijoje kelią užleisti turi 
tas, kuris protingesnis!

***
Ateina pas suvalkietį 

svečias. Suvalkietis jį vai-
šina blynais. Svečias sako:

– Jau tris blynus suval-
giau, ačiū – nebenoriu.

Suvalkietis sako:
– Suvalgei keturis, bet 

tu valgyk, valgyk.
***

Viešbučio svečias pikti-
nasi aptarnavimu ir gyveni-
mo sąlygomis:

– Ar jūsų viešbutyje bent 
paklodės švarios?

– Žinoma, prieš jus gyve-
nę svečiai kasdien maudėsi 
baseine.

***
Du studentai prieš egza-

miną:
– Ką čia skaitai?
– Kvantinės fi zikos pra-

dmenys.
– O kodėl knyga aukštyn 

kojom?
– Ai, koks skirtumas?..
***
Kuomet susitinka du žmo-

nės, tarp jų įsižiebia kibirkš-
tis, kuri yra vadinama meile 
iš pirmo žvilgsnio. Kuomet 
ta kibirkštis įsižiebia tik vie-
nam žmogui, tai yra vadina-
ma persekiojimu. Bent jau 
taip man sakė policija.

***
Mergina sako dailininkui:
– Norėčiau savo portreto, 

kad jis būtų gražus ir pana-
šus į mane.

Dailininkas:

- Gerbiamoji, čia jau turi-
te apsispręsti: ar norite gra-
žaus, ar panašaus į jus?

***
Įsilaužia vagis į butą. Su-

sirenka visus vertingus daik-
tus viename kambaryje, an-
trame, įžengia į trečią, o ten 
tupi didžiulis šuo ir urzgia. 
Vagis ima trauktis atatupstas, 
bet ūmiai pasigirsta balsas:

– Na ką, vogti atėjai?
Vagis apsidairo ir pamato 

ant spintelės papūgą. Mėgina 
ją raminti:

– Tyliau, tyliau...
O papūga vėl:
– Tai ką, vogti atėjai?
– Tyliau, negi kitokių žo-

džių nemoki?
– Moku. „Pulk!“...
***
Kalbasi dvi draugės:
– Koks skirtumas tarp 

šykštaus ir taupaus vyro? –
klausia viena.

– Įsidėmėk, brangioji, –at-
sako kita, – jeigu tavo vyras 
nenusiperka naujo kostiu-
mo, vadinasi jis taupus. Bet 
jeigu draudžia tau nusipirkti 
kailinius – tai jau paskutinis 

šykštuolis.
***
– Dukrele, tu broliuko 

nori?
–  Noriu.
– Tai tada eik į savo lovy-

tę miegoti.
***
Tarpukaris, degtinės par-

duotuvė. Užeina į ją tipiškas 
inteligentas: ožio barzdelė, 
katiliukas, peteliškė, pens-
nė. Prieina prie pardavėjo ir 
sako:

– Sakykit, gerbiamasai, gi 
kodėl prasta degtinaite pre-
kiaujat?

– Kaipgi, ponas, kodėl 
bloga? - pasimetęs sako sa-
vininkas. – Viskas šviežia, 
pačių geriausių gamintojų! 
Nė vienas klientas iki šiol 
nebuvo skundęsis!

– Na kaipgi, vat aš aną-
dien, pirkau pas jus tris bute-
laičius, tai išragavau aš juos, 
ir, atleiskit už vulgarumą, 
supykino...

***
Ateina berniukas į svečius 

ir jį pasitinka didelis dober-
manas:

– O ar jis nesikandžioja? – 
klausia jis šeimininko.

– Mums patiems įdomu. 
Jis pas mus tik pirma diena.

***
Vėlai vakare, mažoje tuš-

čioje geležinkelio stotyje 
iš traukinio išlipa du vyrai. 
Vienas iš jų išsitraukia peilį 
ir klausia kito:

– Pinigų turi?
Antrasis išsitraukia kirvį 

iš po skverno:
– O kam tau?
Pirmasis, slėpdamas peilį:
– Išsikeisti norėjau...
***
Pozityvaus mąstymo guru 

pakvietė skaityti paskaitą 
kariams, ketinantiems vyk-
ti į taikos palaikymo misiją 
džiunglėse. Atėjo toks hips-
teris siauromis kelnytėmis ir 
aiškina:

– Atminkite, ponai, kad 
stiklinė yra visados pusiau 

pilna.
Salės gale ima murmėti 

seržantas:
– Aha, kaipgis. Va įsi-

vaizduok save džiunglėse. 
Su pusiau sausais degtukais, 
pusiau aštriu peiliu, pusiau 
užtaisytu šautuvu, kai aplink 
slampinėja pusiau soti pan-
tera.

***
Devintą mėnesį nėščia 

žmona prašo vyro nulakuo-
ti kojų nagus. Grįžta tas po 
pusvalandžio iš vonios, nusi-
lakavęs nagus, ir bamba:

– Ir kas tik toms nėščio-
sioms į galvą nešauna.

***
Suvalkietis moko etiketo 

sūnų:
– Vestuvėse gerti reikia 

tiek, kad dar galėtum pasa-
kyti: „Prašyčiau antrą gaba-
lėlį torto“.

***
Yra gėrio ir blogio jėgos. 

O yra ir neutralios – tingi-
nystė, pavyzdžiui.

***
Šiandien turizmo prekių 

parduotuvėje nuolaidos ak-
tyvaus poilsio prekėms. Ka-
žin, ką geriau pirkti – hama-
ką ar šezlongą?

***
Geresnio argumento gin-

če už „Tu pats kvailys“ dar 
niekas nesugalvojo.

***
Jei iš balsavimo kabinos 

kažkas nukniaukė tušinuką, 
tada kandidatą galima pažy-
mėti tiesiog spjaunant į kva-
dratėlį ties jo pavarde.

***
Žmona šaukia ant vyro:
– Aš tau tris savaites aiš-

kinau, kad nereikia nieko do-
vanoti man gimtadienio pro-
ga. O tu vis tiek jį pamiršai!

***
Korupcijos šalyje rodi-

klis: olimpinės delegacijos 
narių santykis su sportininkų 
kiekiu joje.

***
Jau trejus metus lankausi 

pas psichologą. Rezultatai 
– puikūs: jis jau nusipirko 
butą ir apkeliavo pusę pa-
saulio. 

***
Klausimas mokykloje:
– Kokie dažniausiai vei-

kėjai pasitaiko lietuvių lite-
ratūroje?

– Kažkokie kvailiai, ku-
rie kažkodėl patinka mote-
rims.

***
Visas pasaulis gyvena 

pagal įstatymus. Tik mes 
– pagal patarles ir priežo-
džius.

***
Kuo rečiau tvarkaisi, tuo 

labiau matomas rezultatas.
***
– Žinai, brangusis, pana-

šu, kad mes netinkam vie-
nas kitam...

– Tačiau kitiems mes ne-
tinkam dar labiau.

***
Aš jus gerbiu, bet jau pa-

miršau už ką.
***
Nuoširdus prisipažini-

mas palengvina kaltę, bet 
prailgina laisvės atėmimo 
laiką.

***
– Tu mane myli?
– Taip, mieloji.
– O kailinius nupirksi?
– Nupirksiu.
– Ir auskarus?
– Ir auskarus. Ir batelius. 

Ir mašiną. Tik padėk į seifą 
šautuvą!

***
Petraičių šeima vaikš-

čiojo parke. Ir pamatė me-
dyje kačiuką. Labai norė-
jo jam padėti. Visą dieną 
stengėsi... ir sukalė jam 
inkilėlį.

***
Silpni žmonės miega vei-

du salotose. Stiprūs – deser-
te.

***
Tarakonai galvoje baigė 

suėsti paskutinius sveiko 
proto likučius.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 60 l panoraminį akvariumą 
su įranga ir žuvimis. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Pavalkus arkliui su 
priedais. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Monitorių Acer. 19 colių. 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• 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

PREKĖS VAIKAMS
• Geros būklės vežimėlį. 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 623 19 525. Rokiškis
• Universalų vežimėlį 

Tutis Mimi Style 3 in 1. 
Defektai: sėdamosios dalies 
ir automobilinės kėdutės 
paminkštinimai – pablukę. 
Nedideli 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

Ieškokite
prekybos centruose!


