
Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. vasario 4 d., antradienis Nr. 10 (684)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

„Mieliems skaitytojams linkiu naujajame numeryje rasti patrauklų, informatyvų tekstą, įdomų pašnekovą, pamatyti 
meno kūrinių spalvas, iliustracijų savitumą“, – žurnalo kredo Alicijos Matiukienės pratarmėje. 

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Patejago“ radiją sukūręs vaikinas: 
apie gyvenimo išbandymus, 
įveiktas baimes ir paslaptingą pavadinimą

Arnoldas Grigonis prie DJ pulto.                                                                                                  Asmeninio archyvo nuotr. Paviljone „Baisiai gražus Rokiškis“ – ir Gruzijos atstovai.                                                                          G. Kujelio nuotr. 
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Vilma 
Steputaitienė – 
Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos 
direktorė

2 p.

Rajono meras Ramūnas Godeliauskas sveikino 
naująją muzikos mokyklos direktorę. Jos 
kandidatūrą rajono taryba palaikė vienbalsiai.

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Prie Nemunėlio“: 
reiškinys, atspindintis 
rajono kultūros 
tendencijas
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2 p.Bus gražinama ir Duokiškio bažnyčia

2 p.
Nesėkmingas rajono krepšinio 
komandų savaitgalis

Gero laisvalaikio Rokiškio rajone receptai
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Vilma Steputaitienė – 
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorė

Rudolfo Lymano muzi-
kos mokyklos kolektyvui – 
smagi žinia: rajono taryba 
vienbalsiai patvirtino Vilmą 
Steputaitienę šios ugdymo 
įstaigos vadove.

V. Steputaitienė Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos 
direktoriaus konkursą laimė-
jo 2019 m. gruodžio 10 d. Ji 
iki tol dirbo Kamajų Antano 
Strazdo gimnazijos tikybos 
bei etikos mokytoja, vargona-
vo Kamajų, Duokiškio ir Salų 
bažnyčiose, yra aktyvi Kama-
jų parapijos bendruomenės 
narė, viena iš Rokiškio deka-
nato tradicinės chorų šventės, 
skirtos šv. Cecilijos dienai, 
rengėjų.

Konkursą laimėjusią V. 
Steputaitienę trumpai pristatė 
rajono savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus ve-
dėjas Aurimas Laužadis.

Tarybos narė Diana Meš-
kauskienė linkėjo stiprybės, 
kantrybės, ištvermės ir tel-
kiančios lyderystės. Tarybos 

narys Stasys Meliūnas papra-
šė kandidatę į direktoriaus 
pareigas trumpai pristatyti to-
lesnę mokyklos viziją. „Labai 
džiaugiuosi, kad einu į gra-
žią, gražias tradicijas turinčią 
mokyklą. Daug gražių darbų 
tęsiu. Mokykla yra garsi, no-
riu, kad ji būtų dar garsesnė. 
Noriu, kad galėtume džiaugtis 

gražiais, patriotiškais darbais 
savo krašto ir valstybės labui“, 
– kalbėjo V. Steputaitienė. Ra-
jono tarybos nariai vienbalsiai 
nusprendė, kad ji nuo vasario 
3 d. skiriama Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos direktore 
penkerių metų kadencijai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Bus gražinama ir Duokiškio bažnyčia

Duokiškio Šv. Onos baž-
nyčia, varpinė ir koplyčia 
(ūkinis pastatas) sulauks 
remonto. Tokią džiugią 
žinią pranešė parapijos 
administratorius kunigas 
Andrius Šukys.

Duokiškio bažnyčios re-
montas kurį laiką buvo akty-
viai svarstomas parapijiečių. 
„Iš vietinių žmonių per kele-
tą metų suaukotų lėšų ir lėšų, 
gautų už senosios klebonijos 

nuomą, rengiamasi perdažy-
ti šių medinių pastatų sienas, 
nes senieji dažai apsilaupę, 
vietomis visai nubyrėję. Dar-
bus planuojama pradėti atsi-
žvelgiant į oro sąlygas“, – apie 
planuojamą remontą kalbėjo 
kunigas A. Šukys.

Kol kas remonto biudže-
tas – 7 tūkst. Eur. Tiek pavy-
ko sutaupyti parapijos lėšų. 
Tačiau akivaizdu, kad tiek 
pinigų remontui nepakaks. 
Todėl per gavėnią bus ren-

kamos aukos. Taip pat prie 
bažnyčios remonto kvie-
čiami prisidėti geros valios 
žmonės. Bažnyčios remontui 
lėšų galima pervesti į Duo-
kiškio šv. Onos parapijos 
sąskaitą: AB Swedbank, LT 
537300010086706626, ko-
das 191265155. Pavedime 
būtina nurodyti, kad lėšos 
skiriamos Duokiškio bažny-
čios remontui.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nesėkmingas rajono krepšinio komandų savaitgalis
Savaitgalis Mažų mies-

telių krepšinio lygoje vi-
soms trims rajono koman-
doms buvo nesėkmingas. 
Apmaudžiausiai rungtynės 
susiklostė Obelių „Entu-
ziastams“: Kavarsko ko-
mandos snaiperio Edvino 
Slapšio paskutiniąją rung-
tynių sekundę pataikytas 
tritaškis lėmė pergalę šiai 
komandai.

Pandėliečiai nusileido
Labūnavai
Pandėlio krepšininkai pas-

kutiniąją sausio dieną vyko 
į Kėdainių rajoną, Labūnavą 
susitikti su vietos komanda. 
Išvyka buvo nesėkminga: 
aikštelės šeimininkai perėmė 
iniciatyvą jau pirmosiomis 
rungtynių minutėmis ir jos 
nepaleido. Svečiai nusileido 
90:104. Pandėliečių gretose 
pasižymėjo trečdalį komandos 
taškų – 31 – įmetęs Vygantas 
Kavaliauskas, 14 taškų pelnė 
Karolis Pučėta, 13 – Vidas Jo-
neliūkštis. 

Kol kas lygos B diviziono 
B grupėje pandėliečiai perga-
lių dar neturi.

Lyderių tritaškis 
palaidojo „Entuziastų“ 
viltis
Rungtynės nesusiklostė 

ir kitai B diviziono B grupė-
je žaidžiančiai mūsų rajono 
komandai – Obelių „Entu-
ziastams“. Jie vasario 1 d. 
namuose susitiko su grupės 
lyderiais – Kavarsko krepši-
ninkais. Šie iki šiol buvo lai-
mėję trejas rungtynes iš tiek 
pat galimų ir buvo grupės ly-
deriai. Obeliečiai gi turėjo tik 
vieną pergalę, iškovotą prieš 
Pandėlio ekipą. 

Obeliečiai rungtynes pra-
dėjo ryžtingai ir pirmąjį kė-
linį laimėjo trimis taškais. 
Antrajame persvara buvo jau 
varžovų pusėje. Trečiajame 
vėl stipresni buvo obeliečiai. 
Nė viena komanda neįgijo 
ryškesnės persvaros ir viską 
lėmė ketvirtasis kėlinys. O 
jis iki pat paskutiniųjų sekun-
džių vyko taškas į tašką. Likus 
žaisti maždaug 10 sekundžių, 
obeliečiams pavyko įmesti du 
taškus ir išlyginti rezultatą. 
Tačiau sulig rungtynių finaline 
sirena į krepšį įkrito tolimas 
E. Slapšio metimas ir obelie-
čiams teko pripažinti varžovų 
pranašumą 74:77.

„Entuziastų“ gretose rezul-
tatyviausiai žaidė Renatas Je-
gorovas: jo sąskaitoje 17 taškų 
ir 8 atkovoti kamuoliai. 15 taš-
kų įmetė Tomas Trumpa, 14 – 
Arnas Juškevičius.

Obeliečiai po nesėkmingų 

rungtynių turnyrinėje lentelė-
je yra treti.

„Fazė“ žengia 
be pergalių
Be pergalių Mažų miestelių 

lygos C diviziono D grupėje 
kol kas žengia ir Panemunė-
lio „Fazė“. Ji namuose priėmė 
Paįstrio (Panevėžio r.) „Kvie-
tos“ komandą. Jai panemunė-
liečiai garbingai priešinosi du 
kėlinius. O po didžiosios per-
traukos jau ėmė ryškėti svečių 
pranašumas. „Fazės“ gretose 
pasižymėjo Orestas Šnioka, 
pelnęs 29 taškus. 15 pridėjo 
Karolis Azaravičius, 13 – Ša-
rūnas Kaira.

Panemunėliečiai kol kas 
turnyrinėje lentelėje yra ke-
tvirti. Kad pasivytų trečioje 
vietoje esančią Širvintų „Brie-
džio“ ekipą, „Fazei“ reikia 
laimėti dvejas likusias rungty-
nes, ir tikėtis, kad širvintiškiai 
dvejas rungtynes pralaimės.

Artimiausios Mažų mies-
telių lygos rungtynės numa-
tomos vasario 14 d. Pandėlio 
gimnazijoje. Čia 19.30 val. 
susitiks Pandėlys ir Obelių 
„Entuziastai“.Sekmadienį, 
vasario 16 d. Panemunėlio 
„Fazė“ susitiks su Širvintų 
„Briedžio“ krepšininkais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Policija prašo padėti atpažinti įtariamąjį, 
pasinaudojusį svetima banko kortele

Pasvalio rajono Polici-
jos Komisariate per 2020 
m. sausio mėnesį buvo 
pradėti 3 ikiteisminiai ty-
rimai dėl to, kad asmuo, 
apsimetęs skaitiklių ti-
krintoju ir tokiu būdu ap-
gaule patekęs į gyventojų 
butus, pavogė įvairius 
daiktus.

Vienu atveju buvo pa-
vogta piniginė su banko 
kortele. Ta banko kortelė 
buvo panaudota Panevėžy-
je, Marijonų gatvėje esan-
čiame SEB bankomate.

Pridedame asmens, už-
fiksuoto bankomato vaizdo 
kamera nuotrauką.

Veido nematyti, tačiau 
striukė ryški, tad prašome, 
jei kam kyla kokių minčių 
ar buvo panašių atvejų ir tu-
rite tyrimui reikšmingos in-
formacijos, arba pastebėjus 
asmenį tokia striuke, pra-
nešti vyr. tyrėjui Žygintui 
Stukniui tel. (8-657) 71985, 
žin. 62223 arba el. paštu zy-

gintas.stuknys@policija.lt
Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos 
komisariato inform. 

Smurtavo ir atėmė telefoną
Vasario 1 d., 03:00 val., 

Rokiškyje, J. Gruodžio 
gatvėje, prieš vyrą (gim. 
1996 m.) smurtavo ir at-
ėmė mobilų telefoną ne-
pažįstami vyrai. Nuostolis 
- 54 eurai.

Įtariamieji neblaivus (0,75 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1994 m.), neblaivus (0,27 
prom. girtumas) vyras (gim. 
2002 m.), neblaivus (0,46 
prom. girtumas) vyras (2001 
m.), neblaivus (1,08 prom. 

girtumas) vyras (gim. 2000 
m.) ir neblaivus (0,53 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1998 
m.) sulaikyti.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Įsigaliojo draudimas žvejoti lydekas
Aplinkos apsaugos de-

partamentas prie Aplinkos 
ministerijos (AAD) primena, 
kad siekiant apsaugoti lyde-
kų populiaciją, prieš jų nerš-
tą ir neršto metu, t. y. nuo va-
sario 1 d. iki balandžio 20 d., 
lydekas žvejoti draudžiama. 

Tiesa, šiemet šis draudimas 
žvejams mėgėjams įsigaliojo 

nuo vasario 3 dienos, nes Mė-
gėjų žvejybos vidaus vandeny-
se taisyklės numatyto išlygą, 
kad pirmoji draudimo diena 
negali būti savaitgalis ar vals-
tybinė šventė.Šis draudimas 
galioja visuose Lietuvos Res-
publikos vandens telkiniuose 
(išskyrus privačius tvenki-
nius ir kūdras) ir yra taikomas 
tiek žvejams mėgėjams, tiek 

verslininkams (verslininkams 
draudimas pradės galioti nuo 
vasario 1 d.). Bus vykdoma 
ir kasmetinė aplinkosauginė 
akcija „Lydeka“, kurios metu 
aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės pareigūnai vykdys 
sustiprintą vandens telkinių 
kontrolę.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.
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Gero laisvalaikio Rokiškio rajone receptai
Rokiškio turizmo ir 

tradicinių amatų informa-
cijos ir koordinavimo cen-
tro kolektyvui pastarosios 
savaitės – įtemptas darbo 
metas. Mat parodos veja 
viena kitą: ką tik nušur-
muliavo „Adventur“ Vil-
niuje, o praėjusį savaitgalį 
Rokiškio rajono turizmo 
galimybių pristatyti vykta 
į Rygą, į tarptautinę paro-
dą „Balttour“. 

Apie tai, kokia rajono 
turizmo sektoriaus plėtros 
vizija, kokios naujausios 
tendencijos, „Rokiškio Si-
rena“ klausė Rokiškio tu-
rizmo ir tradicinių amatų 
informacijos ir koordina-
vimo centro vadybininkės 
Ingridos Kujelės (nuotr.).

Sudomino šūkis
ir rokiškėniškos
 kalbos ypatumai
Parodoje „Adventur“ Ro-

kiškio turizmo ir tradicinių 
amatų informacijos ir koor-
dinavimo centras dalyvavo su 
šauniu šūkiu „Baisiai gražus 
Rokiškis“. Ir kontrastingu 
paviljonu: greta išpuoselėtų 
dvaro rūmų ir levandų ūkio 
stende – keturratis ir ketur-
račio purvyne nuotrauka. 
Šios nuotraukos iš esmės ir 
atspindi tai, ko mūsų šalies 
gyventojai bei svečiai tikisi 
iš turizmo paslaugų teikėjų: 
vieniems reikia ramaus pa-
sivaikčiojimo su vaizdu į ar-
chitektūros grožybes, parodų 
lankymo, kitiems – aktyvių ir 
intensyvių pramogų.

Kaip gimė „Baisiai gra-
žaus Rokiškio idėja“? Pašne-
kovė atvira: dėl jos nemažai 
diskutuotuota. Kaip ir dėl ro-
kiškėnų pamėgtojo priešdėlio 
pa- „papramogaukite, paju-
dėkite, pajauskite“, – kvie-
čia centro išleistas bukletas. 
„Kiek per daug priešdėlio 
pa-? Tikrai taip! Rokiškėnai 
bendrinėje kalboje varto-
jamus būdvardžius „dido-
kas“, „mažokas“, „gerokas“, 
„šviesokas“, „lygokas“  sako 
kiek kitaip  prie paprastųjų 
būdvardžių prideda priešdėlį 
pa-: „padidelis“, „pamažas“, 
„pageras“, pašviesus“, „pa-
lygus“. Pasimatom Rokišky-
je?“, – kviečia centro išleistas 
bukletas. Kaip sako I. Kujelė, 
dėl tų pa- paaiškinimą pateikė 
kalbininkas kraštietis Dona-
tas Smalinskas. 

Kontrastai, pasak I. Kuje-
lės, pristatymuose neišven-
giami: vieni rajono svečiai 
nori išpuoselėtų erdvių, kiti 
– aktyvaus poilsio, žygių 
pėsčiųjų ir dviračių takais, 
gražiausių gamtos kampelių 
ieškojimo, emocionalių pra-
mogų tose pačiose keturračių 
trasose. Taigi, pristatant rajo-
ną svečiams, reikia derinti abi 
poilsio koncepcijas.

Išrašinėjo poilsio 
receptus
„Adventur“ tema buvo 

sveikatingumo turizmas. Ka-
dangi mūsų rajone sanatori-
jų, gydyklų, spa paslaugas 
teikiančių įmonių nėra, tai 
Rokiškio turizmo ir tradi-
cinių amatų informacijos ir 
koordinavimo centro speci-
alistams teko kurti ir dalinti 
sveikos gyvensenos bei poil-
sio receptus. Pagal įvairiau-
sias lankytojų indikacijas. 
Jie smagūs ir netradiciniai: 
skirti ir padykusiems, ir pa-
vargusiems, ir pagrandu-
kams, ir pirmą kartą mūsų 
rajone besilankantiems. Idė-
ja puiki, mat receptais ne tik 
puikiai pristatomos įvairiau-
sios rajono turizmo galimy-
bės, tokius receptus patogu 
neštis, o visą reikiamą in-
formaciją apie sudominusias 
pramogas galima rasti centro 

svetainėje. 

Kas naujo?
Pašnekovė džiaugėsi: ro-

kiškėnų stendas nuolatos 
buvo pilnas lankytojų. „Daž-
nas klausė: ką siūlote nau-
jo? Tekdavo klausti, o ką jie 
matė seno?“, – sakė ji. Štai 
turintiems nedaug laiko, ar 
atvažiavusiems didelėmis 
grupėmis,  vertėtų pažintį su 
Rokiškiu pradėti nuo Krašto 
muziejaus, Nepriklausomy-
bės aikštės, pasigrožėti ta-
pytomis langinėmis. Tačiau 
daugėja turistų, kurie į Rokiš-
kį nori užsukti nebe kelioms 
valandoms, o sugaišti čia 
porą dienų. Jiems siūlomi ir 
įdomūs turistiniai maršrutai, 
ir įvairios veiklos: aktyvus 
poilsis Rokiškio baseine, pa-
sivažinėjimas kartais, dvira-
čiais, pažintinis takas Dusetų 
girioje. Pašnekovė teigė, kad 
pamažu keičiasi ir kaimo tu-
rizmo sodybų samprata – vis 
aiškiau išsikristalizuoja spe-
cializacijos: vienos yra skir-
tos šventėms, kitos – ramiam 
poilsiui ar aktyvioms pramo-
goms.

Taip pat populiarios ir įvai-
rios degustacijos, edukacijos, 
ar šių dviejų veiklų junginiai. 
„Kaip, pavyzdžiui, pavadinti 
viešnagę „Roksaloje“ arba 
pas Laimutę Sadauskienę?“, 

– sakė I. Kujelė. Štai Latvijo-
je labai populiarus turizmas, 
susijęs su įvairių vietinių gė-
rimų degustavimu. Lietuvoje 
dėl įstatyminės bazės ypatu-
mų tokia turizmo šaka nėra 
išvystyta. Mūsų šalyje akty-
viai turizmo srityje dirba tik 
apie 10 vyndarių. Ir Rokiškis 
šioje srityje tikrai turi ką pa-
siūlyti: kitų rajonų atstovams 
atradimu tampa „Roksala“.

Populiarus ir Ilzenbergo 
dvaras, ypač pavasarį, vasarą. 

Lankytojų dėmesio sulau-
kia ir Rokiškio baseinas. 

Rokiškio turizmo ir tradi-
cinių amatų informacijos ir 
koordinavimo centro leidinyje 
„Baisiai gražus Rokiškis“ gali-
ma rasti informacijos gausybę 
pramogų ir lankytinų objektų, 
kuriuos siūlo mūsų kraštas. 
Pasirinkti lengva: objektai 
suskirstyti temomis: siūloma 
nurimti bažnyčiose, pasigro-
žėti dvarais, patyrinėti gamtą, 
papramogauti, paragauti.

Buvo svarbu ir tai, kad 
parodose atstovauti rajoną su-
jungiamos nemažai įstaigų pa-
stangos: Rokiškio turizmo ir 

tradicinių amatų informacijos 
ir koordinavimo centro, Kraš-
to muziejaus, Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos, Kultū-
ros centro. Jungiasi ir verslas: 
gidai, Levandų vanagynės, 
„Roksalos“, Vieversynės at-
stovai ir kiti, užsiimantieji tu-
rizmu.

Dvarai ir parkai
Aišku, bene lankomiausia 

rajono vieta – Krašto muzie-
jus. Kaip sakė I. Kujelė, dvaras 
buvo pristatytas lankytojams 
labai įdomiai, kaip maršruto 
po Lietuvos-Latvijos dvarų rū-
mus ir parkus dalis. Vėlgi šis 
maršrutas derina ir pažintinį, 
ir aktyvų poilsį. Mūsų rajoną 
trečiajame maršrute reprezen-
tuoja trys dvarai: Rokiškio, 
Salų ir Ilzenbergo. Apie juos 
pateikta daug įdomių duome-
nų. Antai Salų dvaras buvęs 
lokių medžioklės vieta. Rokiš-
kio turizmo ir tradicinių amatų 
informacijos ir koordinavimo 
centre galima rasti specialiai 
šiam projektui išleistą išsamų 
bukletą, kuriame yra 55 dvarų 
ir parkų aprašai.

Naujų paslaugų poreikis
I. Kujelė minėjo, kad vis 

populiarėja kelių dienų poil-
sis mūsų krašte. Ar svečiams 
užtenka įvairių paslaugų, pa-
vyzdžiui, apgyvendinimo? 
Pašnekovė minėjo kelias ten-
dencijas: išplėstas „Pagun-
dos“ viešbutis, didėja svečių 
namų ir kitų apgyvendinimo 
įstaigų poreikis. Atsiranda ir 
naujovių, tokių, kaip gyvū-
nams draugiškos apgyvendi-
nimo, maitinimo įstaigos. 

 
Parodose mezgami 
ryšiai
Parodos svarbios ne tik 

galimybe save parodyti, bet 
ir pasidairyti, kuo gyvena, ką 
siūlo kiti rajonai ir šalys, už-
megzti naujų ir atnaujinti se-
nus ryšius. Štai parodos metu, 
pasak I.Kujelės, kilo kele-
tas bendrų idėjų su Gruzijos 
Ozurgečio regiono atstovais. 
Juk Ozurgetis ir Rokiškis jau 
senokai bendradarbiauja. To-
dėl vystyti idėjas yra įdomu ir 
mums, ir gruzinams. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio krašto muziejuje - 
tautodailininkų jubiliatų darbų paroda

Vasario 5-29 dienomis 
Rokiškio krašto muziejuje 
vyks tautodailininkų jubi-
liatų darbų paroda. Par-
odoje bus eksponuojami 
Irinos Kalnietienės, Rena-
tos Sarajevienės, Genės Ši-
mėnienės, Alės Deksnienės, 
Gitos Kolosovienės, Vidos 

Erslovienės ir Birutės Dap-
kienės darbai.

Vasario 5 d., 17 val. vyks 
susitikimas su darbų autorė-
mis. Rokiškėnai kviečiami 
apsilankyti parodoje ir susi-
tikime.

Organizatorių inform.

Šių metų sausis – šilčiausias istorijoje, teigia meteorologai
Šių metų sausis buvo 

šilčiausias per visą orų ste-
bėjimo istoriją, pirmadienį 
informavo Lietuvos hidrome-
teorologijos tarnyba.

Vidutinė 2020-ųjų sausio 
mėnesio oro temperatūra Lie-
tuvoje buvo 2,8 laipsniai pagal 

Celsijų – 6 laipsniais aukštesnė, 
nei daugiametis šio mėnesio vi-
durkis. „Iki šiol šilčiausias sausis 
Lietuvoje buvo 1989 metais, kai 
vidutinė mėnesio oro tempera-
tūra buvo 1,9 laipsnio. Šalčiau-
sias sausis Lietuvoje buvo 1987 
metais, kai vidutinė mėnesio oro 
temperatūra buvo – 15,1 laips-

nio“, – pranešime teigė Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos 
klimatologas Donatas Valiukas.
Sostinėje vidutinė sausio mėne-
sio oro temperatūra taip pat buvo 
aukščiausia nuo meteorologinių 
stebėjimų pradžios 1778-aisiais 
ir šiemet siekė 1,9 laipsnio. Pasak 
D. Valiuko, dar vienas šių metų 

sausio išskirtinumas, kad tai pir-
mas atvejis, kai visą mėnesį Lie-
tuvoje nebuvo nė vienos dienos 
su sniego danga.

Vykstant globaliai klimato kai-
tai, sausio mėnesio oro tempera-
tūra Lietuvoje nuo 1961 metų iki 
dabar pakilo 2,9 laipsniais.

BNS inform.
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„Prie Nemunėlio“: reiškinys, atspindintis rajono kultūros tendencijas
Paskutiniąją sausio dieną Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje buvo rajono kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo numero sutiktuvės. 

Jaukus pristatymas su Vilijos Radvilės ir Domilės Kirstukaitės eilėmis ir vaizdu į vakarėjantį Rokiškio centrą. Straipsnių autorių įžvalgos ir atradi-
mai. Praėjusio rudens svarbiausių renginių atgarsiai. Žurnalas yra tai, kuo šiandien kvėpuoja rajono kultūrinis gyvenimas.

Ambicingas siekis
Kultūros žurnalas „Prie 

Nemunėlio“, leidžiamas du 
kartus per metus. Ir šios su-
tiktuvės – 2019 m. antrojo 
numerio. Menka paslaptis, 
kaip šiandien gyvena kultū-
rinė spauda. Netgi didžioji. 
Kai stinga ir materialinių, ir 
žmogiškųjų resursų. Tad leis-
ti periodinį kultūros žurnalą 
nedideliame ir vis labiau tuš-
tėjančiame rajone – nemen-
kas ir ambicingas išūkis. Kas, 
kad Rokiškis 2019 m. buvo 
Lietuvos kultūros sostinė... 

Šis „Prie Nemunėlio“ nu-
meris – jau keturiasdešimt 
trečiasis. Viena didžiausių 
provincijos regionų bėdų, 
siauri akiračiai. Kultūrinis 
gyvenimas nėra toks spalvin-
gas ir aktyvus kaip sostinėje. 
Čia kur kas mažiau kultūros 
ir meno įstaigų, kur kas ma-
žiau renginių, ir, žinoma, kur 
kas mažiau talentų. Taigi ir 
naujų temų rasti, išvengti 
pasikartojimų jau nėra taip 
lengva ir paprasta. Tačiau lei-
dėjams pavyksta rasti ir ypa-
tingų žmonių, ir ypatingų is-
torijų, ir ypatingų sugrįžimų. 
Atrodytų, kad leidėjai galėjo 
pasirinkti eksploatuoti derlin-
gą „Rokiškis – Lietuvos kul-
tūros sostinė“ temą, tiesiog 
bėgti per kultūrinius įvykius. 
Juolab, kad jų išties būta gau-
sių. Tačiau kultūros sostinės 
tema žurnale vos juntama, 
paliečiama elegantiškai ir ne-
įkyriai. Ji greičiau tam tikras 
šio numerio prieskonis. Ypa-
tingą svorį „Prie Nemunėlio“ 
straipsniams suteikia tai, kad 
keliuose jų puslapiuose telpa 
kelių, o kartais ir kelių dešim-
čių metų, nuoseklūs tyrimai ir 
atradimai. Pagiriamasis žodis 
jų autoriams – rastas aukso 
vidurys tarp akademiškumo 
ir populiarių, intriguojančių 
temų.

Taigi, tiesiog pasakyti: 
„Prie Nemunėlio“ – įdomus, 
vadinasi, nepasakyti nieko. 
Jo 122-uose puslapiuose – 
nieko pritempto, nieko atsi-
tiktinio. Juntami praėjusio 
lapkričio – Lietuvos kultūros 
sostinės literatūros mėnesio – 
atgarsiai. Natūralu, kad gau-
sūs ir vertingi renginiai neturi 
praeiti be pėdsako. Tačiau 
žurnale – ne jų „buhalterinė 
ataskaita“: buvome, darėme, 
lankėme, o tai, ką paliko tie 
renginiai: įdomūs pranešimai, 
įžvalgos, atradimai. Žurnalas 
lakoniškas: neužsižaidžiama 
įspūdžiais, straipsniai labai 
koncentruoti, lakoniški žo-
džiui, bet talpūs minčiai. Šio 
žurnalo viziją ir kredo puikiai 
atskleidžia Alicija Matiukie-
nė, Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos direktorė bei Juo-

zo ir Alfonso Keliuočių pali-
kimo studijų centro pirminin-
kė: „Mieliems skaitytojams 
linkiu naujajame numeryje 
rasti patrauklų, informatyvų 
tekstą, įdomų pašnekovą, pa-
matyti meno kūrinių spalvas, 
iliustracijų savitumą“.

Atskiro pagiriamojo žo-
džio nusipelno ir žurnalo 
dizainas. Jis, kaip sako di-
zaineriai, švarus: neperkrau-
tas, apgalvotas. Savo nuo-
traukomis tradiciškai žurnalą 
papuošė poetas ir fotografas 
Albinas Kuliešis. Saikingos 
spalvotos įklijos suteikia ir 
gyvumo, ir atradimo džiaugs-
mą: jose subtiliai atsklei-
džiamas, atrodo, daug kartų 
matytų meno kūrinių grožis. 
Svarumo prideda tai, kad pa-
sirinkta viena tema: šįkart tai 
Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčios šv. 
Juozapo koplyčios interjero 
detalės.

Intriguojantys atradimai
Masonai – organizacija, 

iki šiol kaitinanti visuome-
nės vaizduotę. Ypač sausio 
kontekste, kai kasmet vis iš-
lenda nesibaigiantys ginčai, 
kieno gi simbolis yra neuž-
mirštuolė. Rajono skaitytojų 
vaizduotę šiuo klausimu šiek 
tiek intelektualiai pakaitina 
ir istoriko Giedriaus Kujelio 
straipsnis „Mūsų susitelkimo 
dvasia yra brolybės, meilės 
ir laisvės šūkiai“. Pilietinės 
visuomenės ir masonerijos 
idėjos Mykolo Pijaus Paska-
lio Romerio dienoraštyje“. 
Straipsnio įvade autorius 
pateikia ir šiandien aktualią 
pilietiškumo temos apžval-
gą, jo sąsajas su demokra-
tine visuomene. Įdomiai 

analizuojamas paties M. Ro-
merio, kaip aktyvaus visuo-
menės veikėjo, kelias į lais-
vųjų mūrininkų organizaciją. 
Straipsnyje ir pikantiškos 
detalės: tokios kaip naujo 
nario įšventinimo ceremoni-
jos aprašas, ir detali analizė 
to, kas vienijo masonus Lie-
tuvai esant Rusijos imperijos 
sudėtyje bei jai tapus nepri-
klausoma. Taip pat gana de-
taliai analizuota masonerijos 
politinė programa, pateiktos 
to meto žymių politikų bei 
valstybės veikėjų, kuriuos 
šiandien būtų galima vadinti 
„valstybės tėvais“, priklau-
siusių ložei, pavardės.

Rokiškio kultūriniuose 
sluoksniuose pastaruoju metu 
itin aktuali ir Sofijos Tyzen-
hauzaitės tema. Jos sąsajos su 
dviem galingiausiais XIX a. 
pradžios vyrais – Napoleonu 
Bonapartu bei Aleksandru I 
iki šiol gaubiamos paslap-
ties ir neatsakytų klausimų 
šydo. Istorikams ji įdomi ir 
kitais aspektais: viena pirmų-
jų Lietuvos moterų-istorikių, 
moterų-rašytojų. Tačiau už 
akinančio grožio portretų, 
įspūdingų istorijų slepiasi 
kita jos pusė: žmona, mama, 
močiutė. Tuos asmeninius, 
šeiminius S. Tyzenhauzaitės 
portreto bruožus, jos šeimos 
pėdsakus savo straipsnyje 
„Sofijos Tyzenhauzaitės-de 
Šuazel-Gufje šeimos pali-
kimas Žemaičių muziejuje 
„Alka“ aprašė šio muziejaus 
vyr. muziejininkė Regina 
Bartkienė. 

Vilniaus universiteto bi-
bliotekos Rankraščių sky-
riaus bibliotekininko Pau-
liaus Bagočiūno straipsnis 
„Rokiškio grafų Tyzenhau-

zų istorijos pėdsakai Jozefo 
Franko „Atsiminimuose“ ir 
kituose Vilniaus universiteto 
dokumentuose“ – vienas iš 
svariais renginiais gausaus 
Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos rudens, o kon-
krečiai – Vilniaus universi-
teto bibliotekos specialistų 
vizito, atspindžių. Renginys 
buvo vertas didesnio publi-
kos dėmesio: jame pristatyti 
ir vienos turtingiausių re-
gione bibliotekos turtai, ir 
tai, kas jos lobynuose susiję 
su Rokiškiu. Juolab, kad tie 
dokumentai ne specialis-
tams yra menkai teprieinami. 
Renginyje minėto straipsnio 
autorius skaitė pranešimą. 
Tačiau straipsnis nėra tik 
pažodinis jo atpasakojimas. 
Tai detali analizė to, kaip 
medicinos profesorius Jo-
zefas Frankas ir jo žmona, 
operos dainininkė, matė XIX 
a. pradžios Rokiškį, jo dva-
ro gyvenimą. Straipsnyje ne 
tik analizuojamas J. Franko 
dienoraštis, bet ir turtingas 
Tyzenhauzų giminės pėdsa-
kas bibliotekos saugomuose 
dokumentuose. 

Rašytoja Gina Vilūnė 
ėmėsi Sofijos Tyzenhauzaitės 
intriguojančios pažinties su 
Rusijos imperatoriumi Alek-
sandru I istorijos. Straipsnis 
vėlgi grakščiai paliečia svar-
bų kultūrinį renginį: „Rokiš-
kis – Lietuvos kultūros sos-
tinė“ ambasadoriaus operos 
solisto Andriaus Apšegos ir 
Kristinos Siurbytės literatū-
rinį-muzikinį spektaklį „So-
fijos Tyzenhauzaitės jausmų 
atspindžiai“ – yra iliustruotas 
šio spektaklio nuotraukomis. 
Straipsnis lakoniškas, infor-
matyvus. Pateikiantis dau-

giau klausimų, užuominų, nei 
tikslių atsakymų.

Laiškų pėdsakais
Dvi eilutės iš grafaitės 

Marijos Pšezdzieckytės laiš-
ko „Bet žinau, kad kunigas 
Tervydis yra Maskvoje ir 
(neįskaitomas žodis) ir lau-
ke buvo Rymoje (Romoje) 
ir du kartu buvo priimtas per 
Tėvą Šventą“, – tiek užte-
ko paskatinti muziejininkės 
Marijonos Mieliauskienės 
mokslinį smalsumą ir sugrą-
žinti mūsų kraštui užmirštą 
unikalią asmenybę – kunigą 
Mykolą Tarvydį. Nors dva-
sininkas gimė Sankt Peter-
burge, iš mūsų krašto kilę 
abu jo tėvai. Įdomu tai, kad 
būsimąjį dvasininką Pirmajai 
Komunijai parengė palaimin-
tasis Teofilius Matulionis. 
Po I pasaulinio karo šeima 
grįžo į Rokiškį, čia M. Tar-
vydis baigė gimnaziją. Koks 
brangus šis kraštas buvo dva-
sininkui, rodo tai, kad praė-
jus vos kelioms dienoms po 
įšventinimo, jis šv. Mišias 
aukojo Rokiškio bažnyčioje. 
1962 m. likimas dvasininką 
nuvedė į Maskvą, į ten vei-
kusią vienintelę katalikų šv. 
Liudviko bažnyčią. 1965 m. 
dvasininkas lankėsi Romoje 
ir buvo priimtas asmeniškai 
popiežiaus Pijaus VI. 

Vaižganto palikimo 
įvairialypiai sluoksniai
Kita didelė žurnalo „Prie 

Nemunėlio“ tema – Juozo 
Tumo-Vaižganto palikimas. 
Ši tema siejasi su lapkričio 
pradžioje vykusia moksli-
ne konferencija, skirta šio 
dvasininko ir rašytojo pa-
veldui. Dr. Gitana Vanagaitė 

nagrinėjo krikščionybės ir 
modernumo dermę apysako-
je „Dėdės ir dėdienės“. Vil-
niaus universiteto dėstytoja 
Aistė Kučinskienė nagrinėjo 
J. Tumo-Vaižganto laiškus. 
Korespondencija gausi – 
skaičiuojama tūkstančiais. 
Laiškai buvo kaip priemo-
nė telkti, burti inteligentiją, 
todėl autorė akcentuoja di-
džiulę jos svarbą kultūros 
procesuose. Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytoja Vita-
lija Truskauskaitė nagrinėja 
Vaižganto kūrinių insceni-
zacijas įvairiuose Lietuvos 
teatruose, pastarųjų metų 
tendenciją – jų sugrįžimą į te-
atro erdvę. Aldonos Kruševi-
čiūtės, Kretingos M. Daujoto 
progimnazijos mokytojos, 
straipsnis skirtas analizuoti J. 
Tumo-Vaižganto kalbos ypa-
tumams. 

Premijų metas
Antrasis kiekvienų metų 

pusmetis rajono literatūrinia-
me gyvenime svarbus kaip 
rezultatų metas. Mat ateina 
laikas teikti dvi svarbias pre-
mijas. Kasmetinė rašytojo 
Liudo Dovydėno premija už 
geriausią lietuvišką naują ro-
maną, išleistą per praėjusius 
kalendorinius metus, tapo 
ryškiu įvykiu šalies literatū-
ros pasaulyje. Pirmąją pre-
miją 2008 m. gavo Romual-
das Granauskas už romaną 
„Rūkas virš slėnių“ (2007),    
2009 m. Leonardas Gutauskas 
už romaną „Daiktai“ (2008), 
2010 m. Vytautas Martinkus 
už romaną „Žemaičio garlė-
kys“ (2009), 2011 m. Valdas 
Papievis už romaną „Eiti“ 
(2010), 2012 m. Vladas Kal-
vaitis už romaną „Sustiprinto 
režimo barakas“ (2011),  2013 
m. Donaldas Kajokas už ro-
maną „Ežeras ir kiti jį lydin-
tys asmenys“ (2012), 2014 
m. Grigorijus Kanovičius už 
prisiminimų romaną „Mies-
telio romansas“ (2013), 2015 
m. Kristina Sabaliauskaitė už 
romanų ciklą „Silva rerum“ 
(2008–2014), 2016 m. Birutė 
Jonuškaitė už romaną „Ma-
ranta“ (2015), 2017 m. Sigi-
tas Parulskis už romaną „Nu-
tylėtų lelijų miestas“ (2016), 
2018 m. Markas Zingeris už 
romaną „Aš sėdėjau Stalinui 
ant kelių“ (2017). Trumpai, 
bet iš esmės premijuotus kū-
rinius analizavo poetas ir pro-
zininkas Alvydas Šlepikas. 
Greičiausiai šio straipsnio 
vietoje turėjo būti pokalbis 
su šiemetinės premijos laure-
atu. Tačiau autoritetinga ko-
misija nerado premijos verto 
kūrinio, ir šiemet ji nebuvo 
įteikta. 

Į 5 p.
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Iš 4 p.
Ir vietoj tradicinio laureato 

pagerbimo, į šaunų sambūrį, 
pašvęstą L. Dovydėno kūry-
bai, rinkosi ankstesnių metų 
premijų laureatai. Be to, jame 
Rokiškio garbės piliečio re-
galijos buvo suteiktos Liudo 
Dovydėno sūnui mecenatui 
Jonui Dovydėnui. Apie tai 
A. Šlepikas primena savo 
straipsnyje. 

 Reda Kiselytė parengė 
interviu su Juozo Keliuočio 
literatūrinės premijos laurea-
te aktore Virginija Kochans-
kyte. Kartu jos dėlioja mė-
lynosios paukštės auksines 
plunksnas: vaikystės pasaulį, 
teatrą, lietuviškąją drama-
turgiją, kūrybinį kelią, laiką, 

energiją...

Pažintis su grandais
Apie rašytojo Ričardo 

Gavelio pėdsakus Rokiškio 
krašte mokytoja ir poetė Irena 
Varnienė kalbėjosi su rašyto-
jo giminaite Vanda Leščiova. 
Apie tai, ar reikia įamžinti, o 
jei reikia, tai kaip, I. Varnie-
nė kvietė diskutuoti rajono 
visuomenę. Salvinijos Kal-
pokaitės straipsnis skirtas iš 
Panemunio krašto kilusiai 
rašytojų Arvydo ir Virginijos 
Genių šeimai. Jų autorystei 
priklauso ir pikantiški atradi-
mai. Išvertęs Josifo Brodskio, 
Nobelio premijos laureato, 
eilėraščius, besidomėdamas 
jo asmenybe, A. Genys atra-

do poeto rokiškėniškas šaknis 
– jo senelis gimė ir užaugo 
mūsų mieste.

Literatūros kritikas Vilius 
Gužauskas analizavo poeto 
Rimgaudo Graibaus kūrybą. 
Straipsnis lyg ir proginis: 
kaip teigia kritikas, „šiam 
jaunuoliui 80 metų“. Tačiau 
straipsnis ne apie nuopelnus, 
prizus ir įvertinimą, o apie 
tai, kuo gyva „nenulaižyto-
mis metaforomis“ pulsuojanti 
jo kūryba.

Svarbiausi bibliotekos
įvykiai
Daivos Vilkickienės 

straipsnis „Literatūrinis bi-
bliotekos ruduo“ – svar-
biausių praėjusio pusmečio 

renginių sąvadas. Jis svarbus 
tuo, kad autorė, taupiai ap-
rašydama įvykiais gausų li-
teratūrinį rudenį, sėkmingai 
atskleidė kiekvieno renginių 
unikalumą, išliekamąją ver-
tę. Tai ir didelės mokslinės 
konferencijos, ir jaukūs, pie-
tų pertraukos trukmės „Metų 
knygos“ rinkimai, ir „Kelio-
nė literatūriniais Nemunėlio 
vingiais“, atskleidusi rajono 
miestelių talentus ir turtus.

Linos Dūdaitės-Kralikie-
nės straipsnis skirtas lapkričio 
12-ąją įvykusiam atnaujintos 
Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos naujų erdvių ati-
darymui. Kalbama ne tik apie 
tai, kiek džiaugsmo naujosios 
erdvės atnešė čia dirbantiems 

žmonėms, bet ir tai, ką jos 
duoda miestui, rajonui, Ro-
kiškio kraštui ir jo žmonėms.

Apie nepažintus talentus
Nors šiame „Prie Nemu-

nėlio“ numeryje liūto dalis 
straipsnių skiriama literatū-
rai, visgi neužmirštami ir kiti 
menai. Menotyrininkė Miglė 
Morkūnaitė-Vervečkienė ap-
žvelgė jaunųjų rajono me-
nininkių kūrybą, remiantis 
paroda „1X1“. Straipsnyje 
analizuojami juvelyrės Kari-
nos Kazlauskaitės, tapytojų, 
dailininko Raimundo Gai-
liūno mokinių, Sigitos Mor-
kūnaitės, Rūtos Vadlugaitės, 
tapytojos Akvilės Malukie-
nės-Valantinavičiūtės, skulp-

torės Elingos Garuolytės, 
stiklo ir tapybos srityse savo 
talentą skleidžiančios Eglės 
Kurlavičienės bei pačios jau-
niausios – Emilijos Klemkai-
tės kūriniai, jų tematika, ta-
lentų unikalumas, reikšmė ne 
tik Lietuvos, bet ir pasaulinių 
tendencijų kontekste.

Audronės Telšinskienės 
straipsnis vėlgi paliečia vieną 
svarbiausių muzikinių įvy-
kių: XX tarptautinį vargonų 
muzikos festivalį: ir turtingas 
Rokiškio krašto muzikines 
tradicijas, ir šiandienines var-
gonavimo tradicijas Rokišky-
je jauno ir ambicingo vargoni-
ninko Justino Šapolos akimis. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Patejago“ radiją sukūręs vaikinas: apie gyvenimo išbandymus, 
įveiktas baimes ir paslaptingą pavadinimą

Aktyvus Arnoldo laisvalaikis.

Anksčiau Arnoldas bijojo šunų. Dabar pats turi augintinį – šunį Julių.

Arnoldas Grigonis – iš 
Pandėlio kilęs devynioli-
kmetis, vysto širdžiai mie-
lą veiklą – sukūrė „Pate-
jago“ radiją socialiniame 
tinkle Facebook. Radijas 
turi daugiau nei tris šim-
tus gerbėjų ir klausytojų. 
Jam šaukinius kūrė žino-
mi muzikos pasaulio žmo-
nės. Atrodytų, kas gi čia 
ypatingo? Ypatingas yra 
Arnoldas – jam negalia 
netrukdo siekti savo sva-
jonių.

Projektą vysto vienas
Arnoldas yra nuoširdus ir 

atviras vaikinas. Nepaisant 
likimo siųstų išbandymų, 
jis nepasidavė ir nuosekliai 
eina savo svajonių link. Iš-
bandymai Arnoldą lydėjo 
nuo pirmųjų gyvenimo aki-
mirkų: jis į pasaulį su bro-
liuku dvyniu pasibeldė per 
anksti. Ir likimas lėmė jam 
ankstukams pasitaikančia 
bėdą: aklumą. O štai brolį 
dvynį toks likimas, pasak 
Arnoldo, aplenkė. Likimas 
vaikinui skyrė ir daugiau 
išbandymų: jis dalį savo gy-
venimo praleido vaikų glo-
bos namuose. Šiuo metu gy-
vena sostinėje, yra Aklųjų ir 
silpnaregių ugdymo centro 
dešimtokas. Visgi apie savo 
biologinę šeimą vaikinukas 
kalba su meile ir šiluma. 
Būtent su šeimos nariais ir 
gimtuoju kraštu jis susie-
jo tai, kas šiuo metu yra jo 
didysis gyvenimo projektas. 
Kas tai? Tačiau Arnoldas 
prašė išlaikyti intrigą iki 
straipsnio pabaigos. Ir šį pa-
žadą „Rokiškio Sirena“ tesi.

Plačiau pasidomėti Arnol-
do istorija paskatino jo skel-
bimas „Rokiškio Sirenoje“: 
„Sveiki. Aš Arnoldas. Esu 
neregys. Turiu savo radi-

jo stotį Patejago radijas. Jis 
jau groja metus laiko. Visus 
kviečiu pamėgti radijo pus-
lapį Facebook“.https://www.
facebook.com/Patejago-Ra-
dijas-1373038969526992

Kaip jis kuria savąjį ra-
diją? Arnoldas papasakojo, 
kad radijas groja vakarais, 
savaitgaliais ir švenčių die-
nomis: tuomet, kai jis nėra 
moklykloje. Visus darbus 
jis atlieka vienas: ir radi-
jo paskyrą administruoja, 
ir pokalbius, ir grojaraštį 
formuoja. Kaip jam tai pa-
vyksta? Arnoldas atsako, 
kad šiuolaikinių technologi-
jų dėka. Akliems žmonėms 
kompiuteris yra puikus pa-
galbininkas, ypač jo progra-
mos, valdomos balsu.

Prioritetas – 
lietuviška muzika
Radijas, į kurį Arnoldas 

norėtų lygiuotis – stotis „Lie-
tus“. Pašnekovas neslepia: jis 
mėgsta lietuvišką muziką. Ir 
transliuodamas ją radijuje, 
nori populiarinti tokią muziką. 
Tačiau vien tik grojaraštį su-
formuoti nepakanka: kad kū-
riniai skambėtų legaliai, reikia 
susitarti su autorinių teisių 
turėtojais. Todėl Arnoldas ne-
mažai bendrauja su įvairių lie-
tuviškų grupių vadybininkais. 
Nemažai jų sutinka, kad „Pa-
tejago“ radijas grotų jų dainas. 
Tarp tų, su kuriais susiklostė 
ypač draugiški santykiai – dai-
nininkas Aleksandras Makeje-
vas, Rytis Gramantas ir grupė 
„Real dreams“, dainininkė Li-

veta sukūrė „Patejago“ radijui 
šaukinius. Dabar su „Real dre-
ams“, pasak Arnoldo, bendra-
darbiavimas baigėsi. 

„Patejago“ radijas groja 
daugiau nei metus, turi per 
300 klausytojų. Yra tokių, 
kurie klausosi jo nuo pirmųjų 
dienų.

Investuoja savo lėšas
Kad klausytojams būtų 

smagiau, Arnoldas rengia 
įvairius konkursus, dovanoja 
prizus. Kurie yra įdomūs ir 
nestandartiniai. Pavyzdžiui, 
Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro kompaktines 
plokštelės. Arnoldas atviras: 
šis šaunus bendradarbiavimas 
užsimezgė operos solistės 
Sofijos Jonaitytės dėka. Savo 
kompaktinių plokštelių kon-
kursams skyrė ir dainininkas 
A. Makejevas.

„Patejago“ radijas Arnol-
dui neneša pajamų, ką jau 
kalbėti apie pelną. Klausytis 
šio radijo nieko nekainuoja. 

O štai vaikinukui teko ir į ser-
verį investuoti, ir prizus klau-
sytojams jis siunčia už savus. 
Nes tiki savuoju projektu. 
Ir jam skiria daug pastangų 
ir laiko. Vien tik grojaraštį 
paruošti kiek laiko užima... 
„Nenoriu leisti į eterį bet ko, 
kad tik tylos nebūtų. Noriu, 
kad muzika patiktų, „vežtų“ 
klausytojus“, – sakė jis.

Muzika Arnoldą lydi ne tik 
radijuje. Jis pats muzikuoja, o 
dabar siekia dar vienos sva-
jonės – stojo už DJ pulto. Jis 
žinių semiasi Rido Fomino 
mokykloje, pats kuria miksus. 
Šis užsiėmimas Arnoldui labai 
patinka. Ir jis mielai savo atei-
tį sietų su DJ veikla.

Arnoldas su užsidegimu ir 
įkvėpimu pasakoja apie savo 
veiklas ir svajones. Jis gyvena 
jaukioje globėjų šeimoje. Apie 
negalią užsimena tik katkartė-
mis. Ir kalba ne apie tai, ko ne-
gali. O ką gali. Ir gali jis daug. 
Antai prisipažino, kad įveikė 
vieną didesnių savo baimių. 

„Anksčiau bijodavau šunų. O 
dabar pats auginu šunį. Vardu 
Julius. Šuo pavadintas bičiu-
lio, kuris pasisiūlė ginti mane, 
garbei“, – pasakojo Arnoldas. 
Ir apie savo augintinį, paimtą 
iš gyvūnų prieglaudos, vaiki-
nukas papaskojo portalui „Ne 
Brisius“, rašančiam apie sė-
kmingas globojamų kačių bei 
šunų istorijas.

Ką reiškia „Patejago“?
Arnoldo gyvenimas nebu-

vo lengvas ir paprastas. Nuo 
mažens lydėjo negalia. Kurį 
laiką teko gyventi ir vaikų glo-
bos namuose. Tačiau savo bi-
ologinei šeimai jaučia šilumą 
ir meilę. Tą liudija paslaptin-
gasis „Patejago“. Pašaliniam 
klausytojui šis pavadinimas 
tarsi atklydęs iš kokios Pietų 
Amerikos. Tačiau iš tiesų P– 
simbolizuoja gimtąjį kraštą: 
Pandėlį ir Panemunį. O toliau 
– artimųjų vardų raidės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Abituriento kostiumą, ūgis - 190 
cm, dydis - 52. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 613 61 590. Rokiškis
• Geros būklės drabužėlius 
mergaitei nuo 3 iki 12 mėn. Yra 
ir dovanojamų, ir parduodamų 
simbolinėmis kainomis. Yra ir 
2-3 mėn. labai gražūs, vieną kartą 
dėvėti marškinukai iš UK.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Drabužėlius mergaitei nuo 3 
iki 12 mėn. Reikia rinktis. Kas 
domina, rašykite ar skambinkite, 
susitarsime, galėsit pasižiūrėti. Yra 
ir dovanojamų kombinezonų.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Aulinius kerzinius batus. Nauji, 
dydis 42-45. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Drabužėlius mergytei nuo 2,5 iki 
3-4 metukų. Būklė nuo labai geros 
iki geros su nežymiais defektais. 
Viso nemaža dėžė drabužėlių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 26 469. 
Rokiškis
• Naują su etiketėmis vyrišką Nike 
žieminę striukę. S dydis, spalva 
juoda, mokėta 150 Eur. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 626 50 483.  
Rokiškis
• Vyrišką kostiumą, 48 dydžio.  
Tel. 8 647 01 767. Rokiškis
• Atiduosiu už 10 Eur kūdikio 
drabužėlius berniukui nuo gimimo 
iki 68 cm. Už simbolinę kainą 
atvešiu į jums patogią vietą.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 6 mėn. gaidžiukus veislei.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 2 mėnesių telyčaitę. Pieninė. 
Kaina sutartinė. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 606 24 569. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Esu metus dirbęs 
traktorininku ir sandėlio stelažų 
montuotoju. Esu šaltkalvis-
remontininkas. 
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• Galiu prižiurėti vaikus ir senelius. 
Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos darbo. 
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
per išeigines. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo.  
Tel. 8 625 14 598. Rokiškis
• 19 metų mergina ieško darbo 
Rokiškyje. Tel. 8 648 14 823. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 670 94 076. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turi  A, B, C 
kategorijų vairuotojo ir TR1, TR2, 
SZ traktorininko pažymėjimą.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
statybose arba traktorininku.  

Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• 17 metų vaikinas ieško darbo. 
Gali išplatinti skrajutes, kai ką 
sutvarkyti ir pan. Tel. 8 675 10 812. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas korpusinių baldų 
montuotojas. Baldų montavimas 
pas užsakovus. Darbo patirtis, 
vairuotojo pažymėjimas.  
Tel. 8 626 49 347. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą autovežio 
vairuotojui. Išsamesnė informacija 
telefonu arba atvykus pas darbdavį. 
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Autoservisui reikalingi 
darbuotojai. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• Darbas nuolatinis, pramoniniame 
sektoriuje. Reikalavimai: gebėjimas 
dirbti komandoje, atsakingumas, 
VCA pažymėjimas, šios srities 
darbo patirtis. Minimalios anglų 
kalbos žinios. Atlyginimas 1600-
2700 Eur (atskaičius mokesčius). 
Tel. 8 641 55 518. Vilnius
• Dirbti fermoje reikalingi 
darbininkai: melžėjos, šėrikai. 
Apgyvendiname. Tel. 8 603 40 887. 
Rokiškis
• Siūlau naujas galimybes 
užsidirbti. Produktų pirkti ar 
parduoti nereikia. Uždarbis 
priklauso nuo komandinio darbo. 
Visa informacija pateikiama 
susitikimo metu. Teirautis nurodytu 
telefonu. Tel. 8 617 10 616. 
Rokiškis
• Ieškau kompiuterių meistro 
įdiegti iptv į kompiuterį ar į Open 
box s x 4. Tel. 8 608 33 063. 
Rokiškis
• Ieškome moters ar merginos 
darbui nuo gegužės iki spalio mūsų 
šeimos viešbutyje, Vokietijoje, 
tvarkyti kambarius ir padėti 
virtuvėje. Apgyvendinimas 
ir maitinimas - nekainuoja, 
vokiečių kalba nebūtina. Tel. 
00491721032665.  
Tel. 8 676 42 943. Rokiškis
• Siūlome darbą medvežės 
operatoriui. Tel. 8 609 80 524. 
Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
autokrautuvo vairuotojas. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Darbas nuolatiniu darbo grafiku, 
dirbama 8-17 val. Pilnas etatas, 
atlyginimas nuo 1000 Eur. Darbo 
pobūdis: žaliavų priėmimas, 
sandėliavimas, saugojimas, 
išdavimas. Reikalavimai - krautuvo 
vairuotojo pažymėjimas bei 
įgūdžiai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 614 98 390. Rokiškis
• Dirbame jau 5 metus, statome 
individualius namus nuo pamatų iki 
raktų. Tik savo srities specialistai 
(4 mūrininkai ir 2 betonuotojai). 
Apgyvendinimas nekainuoja, 
atlyginimas oficialus. Skambinti 
tiesiogiai vadovui. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
nuolatiniam darbui automobilių 
plovykloje. Reikalinga: 
kruopštumas, atsakingumas, 
vairuotojo pažymėjimas. Darbo 
pobūdis: plovimas, sausas 
ir cheminis salono valymas. 
Skambinti nurodytu tel., į žinutes 
neatsakau. Tel. 8 621 99 666. 
Rokiškis

KITA

• Dujų balioną. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Šiaudus rulonais, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Pašarinius kviečius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Melžimo aparatą, pilnas 
komplektas. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 600 18 457. Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 62 155. Rokiškis
• Dziduką. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Šieno miltus. Tel. 8 610 67 866. 
Panevėžys
• Mišraus lapuočio malkas.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Šiaudų ritinius iš pastogės. 
Galu pristatyti. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• 200 l talpos metalo statines. 
Karišką termosą 20 l. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Mikro SD atminties kortelę. 32 
GB, nauja, 10 klasė. Kaina 9 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Lauko šviestuvą. Tinka kiemui 
apšviesti, didelis. Kaina 16 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Lauko cinko palanges ir vidaus 
PVC palanges. Tel. 8 605 22 544. 
Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Biokuro žaliavą.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Įvairią pjautą medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Mažai naudotą elektros 
generatorių. Galingumas 6,2 
kW, 700 Eur. Melžimo aparatą,  
200 Eur. Papildoma informacija 
telefonu. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 675 36 985. Rokiškis
• 2 buitinius dujų balionus. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 674 17 502.  
Rokiškis
• Pakabinamus šviestuvus, E-27, 
vienos lemputės, 3 Eur; keturių 
lempučių 5 Eur; penkių lempučių 
8 Eur. Šviestuvai be lempučių. 
Lemputės atskirai kaitrinės 60 W, 
vienos kaina 0,4 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Labai mažai naudotą Lenovo 
nešiojamąjį  kompiuterį. 2018.08 
mėn. Labai geros būklės. Kaina 
negalutinė. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Toshiba 
Satellite P100. Procesorius Intel 
Core Duo, ekranas 17 colių, pilna 
klaviatūra. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Lenovo 
Tab10. Geros būklės, su 
dokumentais. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. Viskas veikia 
gerai, tik reikėtų Windows perrašyti 
(10). Visa informacija telefonu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis
• Monitorių Benq, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį, Windows7. 
Su monitorium. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiurį Acer. 
Windows7. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių LG FLATRON 
L1740PQ. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 652 92 396. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviežią pieną ir jo produktus.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis

• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
visame Rokiškio rajone.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Ekologiškai augintas valgomąsias 
bulves Jelly (dželi). Lygios, 
be akučių, gera skusti, ilgai 
nejuoduoja, tinka cepelinams. 
Atvežu. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s 16GB. 
Pakrovėjas, dėkliukai. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Sony Xperia xa2 3-32gb. Geros 
būklės, veikia puikiai, baterija 
laiko labai gerai, dedamos dvi SIM. 
Komplekte dėklas, kroviklis ir USB 
laidas. Kaina galutinė. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 647 22 672.  
Rokiškis
• Juodos spalvos telefoną iPhone 
4S 8GB. Nesubraižytas, viskas 
veikia. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gražių balsų armoniką.  
Tel. 8 610 12 592. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Keičiu namą Kamajuose (namas 
medinis, ūkio pastatai, garažas, 27 
a sklypas) į butą su patogumais 

Rokiškyje. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 610 10 410. 
Rokiškis
• 45 a namų valdos žemės sklypą 
už Rokiškio dvaro. Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8 611 47 565. Rokiškis
• 1,3 ha sklypą Šileikių k., prie 
Rokiškio. Šiuo metu šienaujama 
pieva. Našumo balas 42,3. Galima 
nuoma, kaina 100 Eur už sklypą. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 698 15 787. 
Rokiškis
• Keičiu 3 kambarių butą 3 
aukšte, Širvio g. Nr. 13 į dviejų 
kambarių butą pirmame aukšte, 
Širvio, Panevėžio, Jaunystės ar 
Vilties gatvėse. Tel. 8 682 28 904. 
Rokiškis
• Garažą Kavoliškyje su duobe 
ir rūsiu po visu garažu. Durys 
naujai skardintos, krosnelė. Kaina 
sutartinė. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 672 49 152.  
Rokiškis
• 80 a sklypą prie Sartų. Ribojasi su 
ežeru. Kaina galutinė. Kaina 14000 
Eur. Tel. 8 679 25 978.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą, Juodupėje, 
Pergalės g. 10, ketvirtas aukštas. 
Šarvo durys, plastikiniai langai, su 
baldais. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 684 08 935.  
Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
prie gero kelio. Sklypas kraštinis, 
puikus kraštovaizdis, galimos 
statybos, 300 m ribojasi su 
Šventosios upe. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g. Metalo durys. 
Rūsys po visu garažu. 6x3,8 m. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Sodybą prie miško, Steponiu k., 
netoli sodų. Dviejų arų mūrinukas, 
pirtis, 2 malkinės, didelis 
tvenkinys, rami vieta, prie kelio. 
Aptvertas 24 a sklypas, elektra, 
naujas lauko tualetas, didelis lieptas 
į tvenkinį, netoli upės, 5 km nuo 
Rokiškio. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 617 35 437.  
Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais 
ir 0,84 ha namų valdos sklypu. 
Rokiškio raj., Kirkūnėlių k. (prie 
Skemų k.). 85 kv. m, sodyba 
gyvenama, aplinka tvarkoma, prie 
pagrindinio kelio. Kaina 28000 Eur. 
Tel. 8 670 97 353.  
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 

sklypą. 3,60 ha su namų valda, 
Andriūnų k. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 670 54 504. Rokiškis
• Keisčiau 4 kambarių butą 
Kavoliškyje (kūrenama malkomis) į 
2 (3) kambarių butą Rokiškyje. Dėl 
visko tartis telefonu. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8 610 60 841.  
Rokiškis
• Garažą Perkūno g . Kaina 2490 
Eur. Tel. 8 685 86 234.  
Rokiškis
• Du sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2700 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
mikrorajone. 2 aukštas, mūrinis 
namas, reikia remonto. Kaina 
24800 Eur. Tel. 8 607 74 719. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Pievų g., namo dalį su 
10 a sklypu. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 671 53 712.  
Rokiškis
• Rokiškio centre, Laisvės g. 5 b, 
2 kambarių, nediduką, jaukų butą. 
45 kv. m, sudėti plastikiniai langai, 
mūrinis namas, trečias aukštas. Yra 
balkonas. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu 2-3 kambarių butą. 
Mokėsiu iki 250 Eur.  
Tel. 8 688 84 126. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą Skemų, Bajorų ir 
Lukštų kadastro vietovėse.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti nages, lipti 
į medžius. Tel. 8 650 86 833. 
Rokiškis
• Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas su baldais. Visa informacija 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 96 040. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2-3 kambarių 
butą, geriau su baldais, bet laukiu 
įvairių pasiūlymų. Rokiškis, 
Kavoliškis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 644 96 090.  
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Rokiškio centre. Su daliniais 
patogumais, šildymas malkomis. 
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas. Tel. 8 676 77 424.  
Rokiškis

PASLAUGOS
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Laisvės g.13

2020.02.14 10 val. Lukščių k., Jūžintų sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7330/0005:35 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo Nr.7330/0009:215 paveldėtojus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-600 54733el. p. arunas@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

Valentino diena gali būti mažas priminimas 
sustoti ir parodyti dėmesį savo antrajai pusei.  
Vasario 14 d., nuo 22 val. iki 24 val.  kviečiame 
į meilės kupiną vakarą.

Juk patirtys kartu ne tik sukelia geras emocijas, 
bet ir stiprina santykius.

Nepamirštami įspūdžiai, romantiška aplinka 
atpalaiduos kiekvieną ir leis mėgautis ramybe su 
mylimu žmogumi. 

Kavinė Rokis ir Kiškis, Rokiškio Tango klubas 
kartu su Rokiškio baseinu paruošė jums staigme-
ną, nustebinkite savo mylimąją arba mylimąjį ne-
tradiciniu Šv. Valentino vakaru Rokiškio baseine!

Įėjimo kaina 7 Eur. (2 val., 1 asm.)

• Privatus vairuotojas Rokiškyje 
Jūsų paslaugoms 24/7. 
Prieinamomis kainomis vežame 
nuo taško A iki taško B. Vežame 
į oro uostus ar kitas reikiamas 

vietas. Užtikriname sutartą laiką. 
Facebook: Privatus vairuotojas jūsų 
paslaugoms!;) 24/7.  
Tel. 8 604 25 229. Rokiškis
• Visi apdailos darbai: glaistymas-
dažymas, plytelių klijavimas, GKP 
montavimas, tapetavimas, laminato 
klojimas. Dirbu visus kitus darbus. 
Tel. 8 609 17 105. Rokiškis
• MB Ir stiklas ir veidrodis gamina 
ir montuoja įvairius stiklo gaminius 
ir konstrukcijas (veidrodžius, 
dušo kabinų stiklus, stiklinius 
turėklus ir kt.). Nepriklausomybės 
a. 22, Rokiškis. Tel. 8 646 42 557. 
Rokiškis
• Atliekame pilną vidaus apdailą. 
Pristatome medžiagas, išvežame 
statybines atliekas ar senus baldus. 
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Stataus krosnis (pečius) bei valau 
kaminus. Taip pat vedžioju elektros 
instaliaciją, statau klijuoju plyteles 
bei atlieku vidaus apdailą.  

Tel. 8 695 32 424. Rokiškis
• Gaminame įvairius metalo 
gaminius: vartų vyriai, lankstai, 
stogeliai virš durų, rampos 
neįgaliesiems, metaliniai vartai, 
turėklai, įvažiavimo šlagbaumai, 
medis/metalas ir kiti gaminiai. 
Atvykstame į vietą, parenkame 
geriausią variantą.  
Tel. 8 670 54 481. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Savadarbę priekabą lengvąjam 
automobiliui. Nebaigta. Matmenys 
2,45/1,15, yra šviesos, ratukas, 
lingės, amortizatoriai. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 698 72 751.  
Rokiškis
• Audi 80. TA pusei metų. 1,6 l, 
TD. Juoda. Vairo stiprintuvas, lieti 
ratai, kablys. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
• Motorolerį Pegasus Corona 
2002m. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 629 25 302. Rokiškis
• Volvo V40 1998 m., 1,9 l, 66 kW. 
Visą arba dalimis, yra TA.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Nissan Almera 2002 m., 2,2 l, 
dyzelis. Visą arba dalimis. Lieti 
ratai R15, 40, važiuojantis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalimis Audi 2,5 l, TDI, 85 kW, 
1994 m. Važiuojantis. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• VW Sharan 2 l, 85 kW, 2000 m., 
benzinas/dujos. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Traukiamą namelį ant ratų 
(kemperį) Cabby Nova 532ct, 1980 
m. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 615 65 397. Rokiškis
• Renault Scenic 2001 m., 1,9 l, 

dyzelis, TA iki 2021. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 614 85 961.  
Rokiškis
• Opel Astra 2 l, 60 kW, TA iki 
2021.01.18, būklė gana gera. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Automobilį Audi A6, 1998 m., 
dyzelis, juodas odinis salonas. 
Važiuoja, užsiveda gerai. TA galioja 
iki 2020.12. Pridedau dar vienus 
lengvo lydinio ratus. Kaina 950 

Eur. Tel. 8 634 35 251.  
Rokiškis
• Volvo FL6. Tvarkinga įtempimo 
gervė (lebiotkė) 8 t, vežamas 
tonažas - 12 t. Kaina 3800 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Renault Scenic 2005 m; Ford C 
Max 2005 m; Kia Sorento 2005 m. 
Tel. 8 628 08 138. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Toyota 
Auris. TA galioja iki 2022.01. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 652 63 591. 
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Klausimėlis
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 
23:45 Komisaras Reksas

00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai 2
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:10 Iš Los Andželo į Vegasą
05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos 
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Blicas
22:30 Blicas
00:00 Majų baikerių klubas
01:05 Makgaiveris 
01:55 Legendos 
02:45 Tironas
03:50 Majų baikerių klubas
04:45 Iš Los Andželo į Vegasą
05:30 Atsargiai! Merginos

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa
07:35 Linksmieji Tomas 
ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 

11:50 Monikai reikia meilės 
12:20 Būrėja 
13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Mergina su drakono 
tatuiruote
01:35 Numeris 44

06:25 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 Mano virtuvė geriausia 

14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Galiu rytoj 
21:00 Įkalinti
22:55 Majamio katastrofa
00:40 Didžiojo sprogimo teorija
01:30 Nusikaltimų tyrėjai

05:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
05:45 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
06:30 Kryptys LT
07:00 Nauja diena
08:00 Sėkmės gylis 
09:00 „Tu esi mano“ 
10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 Lietuva tiesiogiai
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
14:00 Nauja diena

15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 „Pavojingi jausmai” 
01:30 Oponentai
02:30 Nauja diena
03:10 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:55 „Gyvybės langelis“ 
04:45 Gyvenimas
05:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
05:45 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
 Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Klausimėlis
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gyvenk be skolų
22:30 Dviračio žinios
23:00 Ištikimybė
23:45 Komisaras Reksas

00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ištikimybė
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:05 Iš Los Andželo į Vegasą 
05:30 Atsargiai! Mergino
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 12 galimybių 2.
 Perkrauta
23:55 Majų baikerių klubas 
01:10 Makgaiveris 
02:00 Legendos
02:50 Tironas
03:45 Majų baikerių klubas
04:50 Iš Los Andželo į Vegasą
05:30 Atsargiai! Merginos

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Linksmieji Tomas 
ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso
 reindžeris
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia meilės 

12:20 Būrėja
13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Įsibrovimas
00:20 Akloji zona 
01:10 Mergina su drakono 
tatuiruote
03:50 Alchemija XV. Du labai 
pavėluoti portretai
04:20 RETROSPEKTYVA

06:40 Mano virtuvė 
geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:50 Paskutinis faras 
10:50 Gelbėtojai - 112 
11:50 Jūrų pėstininkai 

12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:50 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Galiu rytoj 
21:00 Briliantinis planas
23:15 Įkalinti
01:05 Didžiojo sprogimo teorija 
01:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
05:45 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
06:30 Vantos lapas
07:00 Nauja diena
08:00 Visi savi
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Pavojingi jausmai” 

11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 Lietuva tiesiogiai
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
14:00 Oponentai
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Skyrybos
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Pone prezidente” 
00:30 „Pavojingi jausmai” 
01:30 Gyvenimas
02:30 Oponentai
03:10 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:55 „Gyvybės langelis“ 
04:45 Skyrybos
05:25 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
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07 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos
13:00 Nepažintas meras
14:00 Žinios
16:30 Klausimėlis
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Likimo ekspertai

00:35 Tūkstantis ir viena naktis. III 
dalis. Pakerėtoji
02:40 Klausimėlis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:10 Iš Los Andželo į Vegasą
05:30 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Liūtas karalius
21:15 Geležinis žmogus 3
23:50 Jos neištikimybė
01:35 Blicas 
03:15 Šaunus tėtukas
05:00 Atsargiai! Merginos
05:30 Makgaiveris

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Linksmieji Tomas 
ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3
11:50 Monikai reikia meilės 
12:20 Būrėja
13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 

15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Mirties troškimas
23:15 Išminuotojų būrys
01:50 Porininkai
03:25 Įsibrovimas

06:50 CSI. Majamis 
07:45 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:50 Paskutinis faras 
10:50 Gelbėtojai - 112 
11:50 Jūrų pėstininkai 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena

17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Baikeriai
23:45 Briliantinis planas
01:40 Didžiojo sprogimo teorija
02:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:25 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Oponentai
08:00 Greiti pietūs
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 Lietuva tiesiogiai
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
14:00 Mano vieta
14:30 Kryptys LT

15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Pavojingi jausmai” 
01:30 Skyrybos
02:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
03:10 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:55 „Gyvybės langelis“ 
04:45 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:25 „Pone prezidente” 
05:45 „Vieno nusikaltimo istorija“

Rokiškis
• Honda Civic 2003 m., TA iki 
2021.08.02. 1,7 l, dyzelinas, 
mechaninė pavarų dėžė. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 698 84 137. 
Rokiškis
• Labai tvarkingą motorolerį. 2010 
m., 49cc, keturtaktis, rida 2000 
km. Plastikai sveiki, nenubraižytas. 
Naujas akumuliatorius, TA iki 
2020.07, draudimas taip pat yra. 
Kaina kažkiek derinama. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Cube Acid 29ee. Priekinis 
permetėjas - Shimano Deore. 
Stabdžiai - Shimano BR-M395 
hydr. Chain setas - Shimano 
FC-M522, 42x32x24T, 175 mm, 
3x10 speed, Innenlager BB-ES25 
113mm. Galinis permetėjas - 
Shimano Deore XT. Priekinė šakė 
- RockShox XC 32. Kaina 410 Eur. 
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Užsiveda, važiuoja. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 603 58 741. Rokiškis
• Škoda Octavia 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Visą arba dalimis. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 629 45 390. 

Zarasai
• VW Golf 3. Dyzelis, 1997 m. 
7mėn., 1,6 l, TA iki 2020.07. 
Draudimas. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 671 67 112. Rokiškis
• Daimlerchrysler Voyager 2000 m., 
2,5 l, dyzelis, TA iki 2020.08 arba 
keičiu į VW Sharan. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
• Nissan Sunny 1994 m., dyzelis. 
Techniškai tvarkingas, nesupuvęs, 
važinėjo moteris apie 10 metų. 
Viskas keista laiku, kuriasi ir 
važiuoja tikrai gerai, naujos 
padangos, 2 rakteliai su pulteliais. 
TA, draudimas galioja iki rugpjūčio 
mėnesio. Kaina 390 Eur.  
Tel. 8 624 81 492. Rokiškis
• VW Vento 1,9 l, dyzelis. 
Veikiantis kondicionierius, veliūro 
salonas. Važiuojantis, su TA. 
Parūdijęs. Kaina 333 Eur.  
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• Keturratį Yamaha 4 moto 250. Be 
dokumentų, užvedamas, važiuoja, 
pavargęs. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 624 66 171. Kupiškis
• VW Golf 3. Benzinas/dujos. Gerai 
išlaikytas, dujų patikra iki 2023.04, 
balionas atsarginio rato vietoje, 

abiem kurais važiuoja gerai, TA iki 
2020.05. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Rokiškis
• Audi B4 1994 m., TDI, 1,9 l, 66 
kW. TA beveik 2 metams, naujos 
padangos MS (pridedu 4 vasarines), 
naujos granatos, akumuliatorius, 
priekiniai amortizatoriai. Ką tik 
pakeisti filtrai, tepalai, pagr. diržas 
su pompa, guoliukai. Kaina 599 
Eur. Tel. 8 624 81 899.  
Anykščiai
• 2004 m. VW Polo 1,4 l, benzinas, 
sedanas, tvarkingas, sidabrinis. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Vaz 2108/2109 priekinį stiklą. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Žiemines R14 185/65 padangas su 
ratlankiais. Naujos, važiuota vieną 
sezoną. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ratlankius R16 6/139. 7 et, 46 
centr. 92 6.5j labai geros būklės. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2 l, benzinas 
variklį su dėže, kompiuteriu.  

Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Automobilio standžiąją vilktį. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• VW T-4 2,4l, variklio dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VAZ 2101 dalis. Tel. 8 627 71 
703. Rokiškis
• Naujus Seat Leon Mk1 galinius 
žibintus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 
dalimis. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• 2002 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Passat B5, B5+ daiktadėžę 
(bardačioką). Tvarkingas.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Opel Vectra galinį dangtį, 
radiatorių. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Renault Espace lietus diskus 
(žvaigždes) R16, kablį, variklį 2,2 
l, DCIi su pavarų dėže.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Jeep Liberty ratus R16. Dažyti 
juodai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 82 272. Rokiškis
• R16 Audi ratlankius 4/112. 

Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Renault Espace,1993 m., detales. 
Tel. 8 605 62 404. Rokiškis
• Dalimis VW Sharan 1996 m., 66 
kW. Tel. 8 644 49 927.  
Rokiškis
• Seat Arosa 1998 m., 1,7 l, dyzelis. 
Kablys, lieti ratai. Visą arba 
dalimis. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Peugeot 206 2003 m., 1,4 l, 50 
kW, dyzelis. Po avarijos. visą arba 
dalimis. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Mercedes Benz A170 1998 m., 
dyzelis, 66 kW. Visą arba dalimis. 
Praardytas truputį.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Renault Clio 2000 m., 4 durų, be 
variklio. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Nissan Terrano R15 ratlankius 
su labai geromis M/S padangomis. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 603 58 741. 
Rokiškis
• Škoda Octavia 1,9 l, TDI, 2000 

m., 66 kW. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Geros būklės padangas 205/55 
R16 M+S. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Astra 2 l, 2000 m., 
universalas, dyzelis.  
Tel. 8 662 20 372. Rokiškis
• Originalius Audi R16 ratlankius. 
Puikios būklės, su geromis 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
derinama. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 626 36 907. Rokiškis
• Sveiką, be rūdžių Audi A3 galinį 
dangtį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Hitachi, 81 cm 
įsitrižainės, USB, HDMI, LAN, 
HD. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekines traktoriaus T-40 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Norago 
plotis 50 cnt. Kaina derinama. 
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Kaina 200 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Lenkišką, geros būklės 
bulviasodę. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Priekabą 2pts4 su dokumentais. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 687 82 747. 
Rokiškis
• Laumetryje pagaminto frontalinio 
krautuvo birių produktų kaušą ir 
mėšlo šakes. Jūžintai.  
Tel. 8 679 75 074. Rokiškis
• Skutiko Simba volų diskus 
(lėkštes). Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Keltuką kabinamą prie traktoriaus 
galo, yra prikabinimas priekabai. 
Galiu atvežti. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Rinktuvą. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• MTZ varomą priekinį tiltą. 
Naujos padangos, viskas yra, 
pakabinami kardanai. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Priekabą. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Tvarkingą priekabą. Kaina 3200 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Tvarkingą, pilnai dirbantį 
ekskavatorių. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Elektros variklius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis

PERKA

• Perku cinkuotus vamzdžius.  
Tel. 8 674 17 502. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės mobilią auklę. 
Be vaizdo stebėjimo kameros, 
su baterijomis. Daugkartinio 
naudojimo. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Vystymo lentą. Yra defektas, 
bet naudotis netrukdo, galima 
susitvarkyti. Atsiimti patiems. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Geros būklės maitinimo kėdutę 
Mila. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis
• Naudotą vežimėlį iš 3 dalių 
(lopšys, sportinė dalis ir 
autokėdutė). Yra visi priedai 
(apsauga nuo lietaus, uodų, mamos 
krepšys). Minkšta važiuoklė, 
pripučiami ratai, itin pravažus 
įvairiais keliais, labai didelis erdvus 
lopšys. Galima apžiūrėti Rokiškyje. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 629 30 939. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie Aukštaičių g. 10 namo rasti 
raktai. Tel. 8 627 82 138.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galite padovanoti 
sofą-lovą, spintelę, 2 durų spintą, 
negalią turinčiai 3 asmenų šeimai. 
Būtume labai dėkingi. Rokiškio 
socialinės paramos centras, 
Pagalbos į namus padalinys.  
Tel. 8 694 59 699.  
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti nedidelį 
šaldytuvą. Tel. 8 626 90 489. 

Rokiškis
• Gal kam nebereikia 2 durų spintos 
ar turite senų nereikalingų baldų? 
Paimčiau. Tel. 8 686 45 475. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Kultivatorių. C formos 
spyruoklės, tinka T25 traktoriui. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Pjūklą Stihl. 2,3kW. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Labai geros kokybės, mažai 
naudotas, vokiškas pačiūžas. 
Vyriškos mėlynos spalvos - 42 
dydžio. Mergaitei raudonos spalvos 
- dydis 34-36 (galima reguliuoti 
dydį). Kaina: vyriškų - 25 Eur, 
mergaitiškų - 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 405.  
Rokiškis
• Biliardo rutulius. Nauji, su 
dėžute. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Apdailines juostas 30 mm, 40 
mm, 50 mm, 70 mm.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Vasarines montažines putas.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Keliamąją talę (lebiotkę). Kaina 
35 Eur. Tel. 8 608 09 520.  
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Suktukus Metabo, Hitachi. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Naudotus ketaus radiatorius, 38 
vnt. Kaina 2 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Keramikinį granulių uždegiklį, 
teną. Ilgis 137 mm, skersmuo 
(tvirtinamos dalies) 17,7 mm. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 630 00 655. 
Kaunas

Vaiko teisių apsaugoje savivalda pasigenda 
teisių laikiniesiems prižiūrėtojams

Savivaldybės vaiko tei-
sių apsaugos sistemoje 
įžvelgia spragų – globos 
vaikui nustatymas trunka 
per ilgai, o laikinieji pri-
žiūrėtojai negali būti ofi-
cialiais vaiko atstovais gy-
dymo ar ugdymo įstaigose, 
sako Lietuvos savivaldybių 
asociacija (LSA).

„Teisinė aplinka truputį 
stringa. (...) Įvertinus kas-
dien realiose aplinkybėse 
kylančias situacijas, pertvar-
koje yra nemažai silpnų vie-
tų. Viena jų – vaiko globos 
nustatymo terminai“, – po 
diskusijos apie vaiko teisių 
apsaugos reformą Vyriausy-
bėje penktadienį BNS sakė 
LSA atstovė, Kauno vice-
merė Rasa Šnapštienė.

Pasak Kauno savival-
dybės Socialinių paslaugų 
skyriaus Paslaugų šeimai ir 
vaikui poskyrio vedėjos Gie-
drės Vareikienės, teisės aktai 
numato, kad globa vaikui 
turi būti nustatoma per 16 
darbo dienų, tačiau realiai ji 
nustatoma per mėnesį ar pu-
santro mėnesio.

„Kai paimamas vaikas iš 
šeimos, Vaiko teisių tarnyba 
per tris dienas turi kreiptis į 
teismą, teismas per dešimt 
dienų išnagrinėja prašymą, 
tad jie per tris dienas turi 
pateikti nurodymą savival-
dybės administracijai. Visas 
tas procesas dažnai stringa – 
per ilgai užtrunka teisme“, – 
BNS sakė G. Vareikienė.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro Lino Kukuraičio 
teigimu, šios problemos turėtų 
nebelikti pasikeitus reguliavi-
mui. 

„Apie tai galime kalbėti 
kaip apie tam tikrą praėjusį 
laiką, nes nuo sausio pirmos 
įsigaliojo laikinosios priežiū-
ros institutas, kai apsaugom 
vaiką ir paimam iš šeimos, kur 
be teismo sprendimo – jeigu 
Vaiko teisės įvertina, kad vai-
kui yra pavojinga būti šeimo-
je – vaikas apgyvendinamas 
artimoje šeimai aplinkoje“, – 
BNS sakė L. Kukuraitis.

Pasak jo, į teismą bus krei-
piamasi tik tada, kai laikina 
priežiūra negalima, pavyz-
džiui, nėra artimųjų, giminai-
čių, arba tuomet, kai po laiki-
nos priežiūros vaikui vis tiek 
nesaugu grįžti į šeimą.

„Mes galvojam, kad šitas 
sprendimas nuima didelį krūvį 
nuo teismų“, – kalbėjo minis-
tras.

Pasak savivaldybių asocia-
cijos yra ir kitų trūkumų, pa-
vyzdžiui, laikinieji prižiūrėto-
jai negali atstovauti vaikui nei 
mokykloje, nei poliklinikoje 
ar ligoninėje.

„Jei dėl tam tikrų priežas-
čių, pavyzdžiui, dėl ligos ar 
išvykimo į užsienį, tėvai ne-
gali prižiūrėt vaiko, tai galima 
parašyt prašymą savivaldybės 
administracijai, kad vaikui 
priskirtų laikinąjį prižiūrėtoją, 
bet pagal dabar galiojantį Vai-
ko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymą, tokiu atveju teisės ir 

pareigos tėvams išlieka. Tas 
prižiūrėti paskirtas žmogus 
neįgauna teisių vaikui ats-
tovauti nei ugdymo, nei gy-
dymo įstaigose“, – sakė G. 
Vareikienė.

Taip pat, jos teigimu, Ci-
vilinis kodeksas numato, kad 
globoti paimto vaiko teisė-
tas atstovas turėtų būti Vai-
ko teisių apsaugos tarnyba 
(VTAT), bet dažnai pastaro-
ji jai priskirtas valstybines 
funkcijas įgaliojimų pagrin-
du perduoda globėjams ar 
jiems nepavaldžios įstaigos 
darbuotojams.

„Negali perleisti savo 
pareigos, niekur tai nenuma-
tyta, su tokiu įgaliojimu gy-
dymo įstaigoje yra negalimas 
atstovavimas“, – kalbėjo G. 
Vareikienė.

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministras sako, kad 
„reforma yra didžiulė“, todėl 
normalu, kad ryškėja tam ti-
kri trūkumai, tačiau sprendi-
mų jiems ieškoma.

„Teisės aktų koregavimai 
vyksta, bet reikalinga labai 
didelė diskusija. (...) Ten 
kur aišku, ką daryti, darom 
sprendimus, kur ne – dis-
kutuojam su praktikais ir 
teisininkais, kad surastume 
geriausią būdą“, – sakė L. 
Kukuraitis.

2018 metų liepą įsigalio-
jo Vaiko teisių apsaugos pa-
grindų įstatymo pakeitimai, 
jais pertvarkyta vaiko teisių 
apsaugos sistema.

BNS inform.
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Vasario 4-oji, 
antradienis, 

6 savaitė
Iki Naujųjų liko 331 diena.

Pasaulinė kovos su vėžiu diena
Saulė teka 8.06 val., 
leidžiasi 17.01 val. 

Dienos ilgumas 8.55 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Arvilė, Andrius, Joana, Minija, 

Vydmantas.
Rytoj: Aga, Agata, Agatas, 

Agatė, Agota, Birenė, Birenis, 
Birutė, Birutis, Birvyda, Birvydas, 
Gaudvilas, Gaudvilė, Gaudvina, 

Gaudvinas, Ilona.
Poryt: Alkanta, Alkantas, 
Alkantė, Alkis, Alkmena, 

Alkmenas, Alkmenė, Darata, 
Dora, Doras, Dorė, Dorys, 

Dorotė, Dorotėjas, Tušė, Tužė, 
Urtė.

Dienos citata
„Ko nejaudina žodis, 
to neišjudins ir lazda“ 

(Sokratas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1789 m. rinkikai pirmuoju 
JAV prezidentu išrinko Džordžą 
Vašingtoną.

1904 m. japonai apsiautė 
Port Artūrą – prasidėjo Rusijos ir 
Japonijos karas.

1938 m. Adolfas Hitleris tapo 
Vokietijos karo ministru, o Joa-
chimas fon Ribentropas pradė-
jo eiti užsienio reikalų ministro 
pareigas.

1945 m. Didžiosios Britanijos 
premjeras Vinstonas Čerčilis, JAV 
prezidentas Franklinas Ruzveltas 
ir Rusijos diktatorius Josifas Sta-
linas pradėjo Jaltos konferenciją, 
kurioje buvo nulemtas pokario 
Europos likimas.

1948 m. Ceilonas, dabar – Šri 
Lanka, tapo nepriklausoma Britų 
tautų sandraugos valstybe.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1746 m. gimė patriotas Ta-
deušas Andžejus Bonaventura 
Kosciuška. Jis ne tik kovėsi prieš 
carinę Rusiją, bet ir dalyvavo JAV 
nepriklausomybės kare.

1887 m. Motiškiuose, Jurbar-
ko rajone, gimė kompozitorius, 
choro dirigentas, pedagogas 
Stasys Šimkus.

Post scriptum
Lengvai įgytas – 

dar greičiau prarytas.

Į ES paramą 
saulės elektrinėms 
pretenduoja 7 tūkst. 
gyventojų

 Į Europos Sąjungos para-
mą saulės elektrinėms  preten-
duoja daugiau kaip 7 tūkst. 
gyventojų, o jų prašoma suma 
viršija 16 mln. eurų – beveik 
dukart daugiau nei numatyta.

Kovo pradžioje paaiškės, kiek 
žmonių gaus 9 mln. eurų ES pa-
ramos. 4,5 mln. eurų turėtų būti 
skirta elektrinėms individualiuo-
se namuose ir tiek pat – nutolu-
sioms. 

Pasibaigus paraiškų pateiki-
mo terminui Aplinkos projektų 
valdymo agentūra (APVA) pra-
nešė BNS, kad savo namuose 
gaminti elektrą nusprendę gyven-
tojai pateikė daugiau kaip 5560 
paraiškų didesnei nei 13,65 mln. 
eurų sumai.

Elektrą nutolusiose elektrinė-
se – saulės elektrinių parkuose, 
soduose ar kitur – planuojantys 
gaminti gyventojai pateikė dau-
giau kaip 1550 paraiškų (2,53 
mln. eurų). 

Iki šių metų parama buvo 
teikiama, jeigu saulės elektrinė 
įsirengiama ant namo stogo. Nuo 
sausio į ją galėjo pretenduoti ir 
daugiabučių gyventojai. Energe-
tikos ministras Žygimantas Vai-
čiūnas tikisi, kad šiemet gami-
nančių vartotojų skaičius viršys 
10 tūkstančių.

Energetikos ministerijos duo-
menimis, sausio 24 dieną Lie-
tuvoje buvo 3550 gaminančių 
vartotojų, jų bendra įrengta galia 
– beveik 32 megavatai (MW).  

Suteikiama parama siekia 323 
eurus už 1 kilovatą (kW) saulės 
elektrinės įrengtos galios. Para-
ma skiriama įsigyti iki 10 kW ga-
lios elektrinę. Gyventojai gali įsi-
gyti ir didesnės nei 10 kW galios 
elektrinę, tačiau finansavimas 
bus skiriamas už 10 kW.

Pasak Ž. Vaičiūno, vidutinė 
saulės elektrinės įsirengimo kai-
na, priklausomai technologijų, 
svyruoja nuo 700 eurų iki 1 tūkst. 
eurų už kW. Tad teikiama para-
ma, priklausomai nuo pasirinkto 
elektrinės varianto, gali siekti 30 
proc. ir daugiau. 

Pernai gyventojams saulės 
elektrinėms individualiuose na-
muose įsirengti skirti 6,2 mln. 
eurų.Lietuva tapo viena pirmųjų 
šalių Europoje, įtvirtinusi siste-
mą, kuri leidžia elektrą gaminti 
vienoje vietoje, o vartoti kitoje.

BNS inform.

JAV švilpikas Philas išpranašavo 
„neabejotinai“ ankstyvą pavasarį

Garsiausias pasaulyje švilpi-
kas Philas (Filas) iš Panksuto-
nio Pensilvanijoje sekmadienį 
išpranašavo, jog „pavasaris ne-
abejotinai bus ankstyvas“.

Vasario 2-ąją minimų Grab-
nyčių dieną, kuri JAV vadinama 
Švilpiko diena, Panksutonio Švil-
piko klubo išrinktųjų rato nariai, 
tekant saulei, atskleidė jau 134-
ąją pūkuoto pranašo prognozę, 
pranešė Pensilvanijos turizmo 
biuras.

Minios, skandavusios „Phil!“, 
pažadintas švilpikas buvo pa-
rodytas susirinkusiesiems, kad 
šie jį pasveikintų. Netrukus po 
to vienas iš išrinktųjų rato narių 
paskelbė, jog gyvūnėlis neišvydo 
savo šešėlio, o tai reiškia, kad pa-
vasaris JAV šiemet bus ankstyvas.

Ši šventinė tradicija yra atke-
liavusi iš Vokietijos, kurios legen-
da byloja, jog jei žvėrelis vasario 
2-ąją pamato savo šešėlį, tai reiš-
kia, kad žiema dar ilgokai nesi-
trauks. Jei šešėlio nėra, vadinasi, 
pavasaris jau pakeliui.

Iš tiesų šią prognozę iš anksto 
nusprendžia Panksutonio Švilpi-

ko klubo nariai, susirenkantys ant 
nedidelės kalvos, esančios šalia 
Panksutonio, apie 100 km į šiau-
rės rytus nuo Pitsburgo.

Per pastaruosius penkerius 
metus – nuo 2015 iki 2019-ųjų – 
Philas tris kartus buvo išpranaša-
vęs dar šešias savaites žiemos, o 
dukart – ankstyvą pavasarį.

Remiantis pranašysčių įrašais, 
kurie kaupiami nuo 1887 metų, 
garsusis keturkojis Pensilvanijos 
„sinoptikas“ ilgesnę žiemą pro-
gnozavo daugiau nei 100 kartų, 
taigi šių metų prognozė apskritai 
yra gana reta.

BNS inform.

Lietuvoje iš tirtų trijų koronaviruso 
mėginių visi trys yra neigiami

Lietuvoje iš trijų tirtų koro-
naviruso mėginių visi trys yra 
neigiami, sako Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
(NVSC) Vilniaus departamen-
to direktorė Rolanda Lingienė.

Tyrimas patvirtino, kad Kau-
no klinikinėje ligoninėje nuo 
ketvirtadienio vakaro izoliuotas 
pacientas šiuo virusu neužsikrė-
tęs. Ligoninė pranešė, kad vyras 
jaučiasi gerai, jokių ligos simp-
tomų nėra, tačiau laukiama ko-
ronaviruso mėginio rezultatų iš 
Nacionalinės visuomenės svei-
katos priežiūros laboratorijos.

Ketvirtadienį nuogąstauda-
mas dėl koronaviruso į Kauno 
klinikinę ligoninę kreipėsi sune-
galavęs vyras. Jis pajuto peršali-
mo simptomus, o prieš tai Vokie-

tijoje bendravo su kinų tautybės 
asmenimis.

Koronaviruso pradžia nusta-
tyta Kinijoje, Uhano mieste. Jis 
staigia išplito ne tik po Kiniją, 
bet jau registruojamas ir kitose 
Azijos, Europos šalyse, JAV.

Nuo viruso mirė daugiau 
kaip 250 žmonių, o bendras 
patvirtintų užsikrėtimo atvejų 
skaičius beveik pasiekė 12 000.

Užsikrėtusiųjų šiuo virusu 
simptomai – panašūs. Vargina 
karščiavimas, kosulys, pasun-
kėjęs kvėpavimas – požymiai 
panašūs pneumonijai (plaučių 
uždegimui) priskiriamiems bruo-
žams. Įtariama, kad virusas pa-
vojingiausias mažiems vaikams, 
vyresnio amžiaus ar turintiems 
sveikatos problemų asmenims.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite prekybos 
centruose!

AVINAS. Lau-
kia permainos, tai 
ypač pasakytina 
apie savaitės pabai-

gą. Savaitės pradžia produkty-
vi – seksis intelektuali veikla. 
Mokykitės naujų dalykų, tar-
kitės su svarbiais žmonėmis, 
tvirtinkite susitarimus. Savai-
tės viduryje venkite didesnių 
krūvių, tausokite sveikatą, 
venkite konfliktinių situacijų. 
Palankus metas reikalams, su-
sijusiems su nekilnojamuoju 
turtu, gyvenamąja vieta tvar-
kyti. Gali spręstis svarbūs fi-
nansiniai klausimai. Savaitės 
pabaigoje – itin džiugios nuo-
taikos – norėsis kurti, mėgautis 
gyvenimo  malonumais. 

JAUTIS. Pir-
mosiomis savaitės 
dienomis spręsis 
finansiniai klausi-

mai, galima praktinė nauda. 
Savaitės pradžioje netrūks ben-
dravimo, gali užsimegzti įdo-
mios pažintys. Meilės fronte 
nekokios naujienos – jausmai 
vės. Savaitės viduryje pajusite 
jėgų antplūdį, tačiau bus sun-
ku pasiekti konkrečių rezulta-
tų, būsite labiau priklausomi 
nuo aplinkybių, kitų žmonių. 
Susikoncentruokite ties atlie-
kamomis užduotimis – kitaip 
neišvengsite apmaudžių klai-
dų. Klastingiausia bus savaitės 
pabaiga – venkite avantiūrų, 
painių situacijų. 

D V Y N I A I . 
Savaitės pradžioje 
ims stigti jėgų ir 
motyvacijos, gali-

mi stipresni nusivylimai. Bus 
sunku išlikti objektyviems, 
tikėtina daugiau nesusiprati-
mų komunikacijoje. Norėsis 
atsiriboti nuo išorinio šurmu-
lio, pabūti vienumoje. Pirmąją 
savaitės pusę dėmesio reika-
laus namai, buitis, artimieji. 
Savi poreikiai bus nustumti į 
antrą planą. Savaitės viduryje 
tvarkysite svarbius finansinius 
reikalus – venkite neapgalvoto 
išlaidavimo. Kils daugybę šau-
nių idėjų, turėsite galimybę jas 
realizuoti. Savaitės pabaigoje 
laukia smagios pažintys, nuo-
tykiai. 

VĖŽYS. Sa-
vaitės pradžia 
miglota, vyraus 
m e l a n c h o l i š -

kos nuotaikos, bus sunku 
motyvuoti save aktyviems 
veiksmams. Kils įvairūs ne-
susipratimai. Atsargiau ver-
tinkite gautus pasiūlymus, 
užsimezgusias pažintis. Iš-
augs vagysčių, apgavysčių 
tikimybė – akylai saugokite 
savo daiktus. Antroji savai-
tės pusė daug produktyvesnė, 
aktyvesnė. Metas rodyti ini-
ciatyvą.  Nebus lengva suval-
dyti įsisiautėjusias emocijas 
– venkite skubotų veiksmų, 
kategoriškų posakių. Tinka-
mesnis laikas darbų pabaigai 
bei tąsai nei naujų projektų 
pradžiai.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Sa-

vaitė prasidės 
džiugiomis nau-
jienomis, netrūks 

entuziazmo, dėkingų aplin-
kybių. Lengvai įsiliesite į bet 
kokį kolektyvą. Ties savaitės 
viduriu atsiras daugiau mi-
glotų situacijų, galite susi-
durti su žmonėmis, turinčiais 
neaiškių ketinimų. Netinka-
mas laikas planuoti ir pradėti 
naujus projektus, tačiau tinka 
užbaigti ankstesnes užduotis. 
Gali sutrikti sveikata. Savai-
tės pabaigoje sugrįš jėgos, 
pasitikėjimas savimi. Galite 
sėkmingai baigti seniai puo-
selėtus sumanymaus Savait-
galį dėmesio skirkite savo 
poreikiams, puoselėkite ta-
lentus. 

M E R G E L Ė . 
Palanku vystyti 
meninius talentus, 
imtis kūrybinių 

projektų, ypač savaitės pra-
džioje. Teks nemažai ben-
drauti, tartis, derėtis. Nepa-
lankus metas tiemas, kurių 
darbas reikalauja tikslumo, 
kantrybės, nuoseklumo – 
bus sunku susikoncentruoti, 
galima privelti daug klaidų. 
Savaitės viduryje laukia ma-
lonūs netikėtumai. Puikus lai-
kas atsinaujinti, išbandyti ką 
nors nestandartiško. Į gyveni-
mą gali pasibelsti originalūs, 
savitas pažiūras turintys žmo-
nės. Savaitgalį rinkitės ramų 
poilsį.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nere-
k o m e n d u o j a m a 
pradėti naujos vei-

klos, imtis ambicingų projek-
tų – trūks objektyvumo, bus 
sunku realiai vertinti savo ga-
limybes. Orocesai strigs, gali 
išlįsti senos klaidos, kurių tai-
symas pareikalaus daug laiko 
ir energijos. Tikėtini stipresni 
išgyvenimai. Skirkite daugiau 
laiko savianalizei, dvasiniam 
tobulėjimui, maldai. Galimos 
dalykinės komandiruotės, pa-
siūlymai keliauti. Asmeninių 
santykių srityje gali išaiškėti il-
gai nuo jūsų slėptos paslaptys, 
nuvilti artimi žmonės. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžia netinkama 
naujiems darbams, 

pasistenkite pabaigti ankstes-
nius. Itin aktualūs finansiniai 
klausimai, reiks priimti svar-
bius sprendimus, susijusius su 
bendro biudžeto panaudojimu. 
Savaitės viduryje pildysis su-
manymai ir svajonės, jausitės 
pakylėti. Puikus metas kelio-
nėms, meninei raiškai, asmeni-
niam, dvasiniam tobulėjimui. Į 
problemas žvelgsite filosofiš-
kai. Savaitės pabaigoje visas 
dėmesys bus sutelktas į profe-
sinę veiklą ir pasiekimus.

Š A U L Y S . 
Lydės stiprios 
emocijos. Vyraus 
melanchol iškos 

nuotaikos, dažniau norėsis 
atsiriboti, pabūti vienumoje. 
Skirkite laiko savianalizei, 
dvasiniam tobulėjimui – gali 
aplankyti svarbios įžvalgos, 
suvokimai. Nuojauta bus la-
bai stipri. Itin palankus metas 
užsiimantiems kūrybine vei-
kla – nuolat jausitės įkvėpti. 
Savaitės viduryje gali už-
simegzti svarbios pažintys, 
pakeisiančios jūsų gyvenimą. 
Savaitės pabaigoje netrūks 
nei nuotykių, nei šaunios 
kompanijos.

OŽIARAGIS. 
Laukia nemažai 
veiksmo. Darbų 
nestigs. Daugiau-

sia rūpesčių bus savaitės pra-
džioje – galimos problemos, 
susijusios su svarbiais doku-
mentais, bus sunkiau susikal-
bėti. Dažniau ges transporto 
priemonės, elektronika. Įsisu-
kę į darbus nepamirškite svei-
katos, skirkite laiko kokybiš-
kam poilsiui – kitaip pajusite 
sveikatos problemas. Savaitės 
vidurys žada smagių netikėtu-
mų, malonių pažinčių. Geras 
laikas tartis, tarpininkauti, 
derėtis. Savaitės pabaigoje 
turėsite puikių progų savo su-
manymams realizuoti, galimi 
perspektyvūs pasiūlymai. 

VA N D E N I S. 
Savaitė prasidės 
ramiai, tačiau jos 
viduryje galima 

laukti svarbių naujienų. Pui-
kus metas studijoms, netoli-
moms išvykoms, reikiamiems 
kontaktams megzti. Palanku 
tvirtinti susitarimus, teikti pa-
siūlymus, organizuoti viešus 
renginius Nuolat atsidursite 
dėmesio centre, laukia daug 
šaunių galimybių. Tinka re-
montuoti, pirkti transporto 
priemones, investuoti į geresnę 
buitį ar kitaip gražinti artimą 
aplinką. Antrąją savaitės pusę 
galimos įtampos – nebus len-
gva susitarti su šeimos nariais, 
artimaisiais. Daugiau dėmesio 
skirkite savijautai, tausokite 
nervų sistemą. 

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
skęsite darbuose, 
buitiniuose rūpes-

čiuose. Artimiems žmonėms 
dažnokai prireiks jūsų pa-
galbos. Ties savaitės viduriu 
prasidės jūsų sėkmės laikas 
– netrūks dosnių progų, aplin-
kybės klostysis jums palankia 
linkme. Puikus metas keliauti, 
mokytis naujų dalykų,  skir-
ti laiko intelektualiai veiklai, 
plėsti savo pasaulėžiūrą – bus 
palaikomas visapusiškas to-
bulėjimas. Galimi sėkmingi 
susitarimai, laukia puikios 
naujienos iš toli. Seksis asme-
nims, siekiantiems karjeros 
aukštumų – jūsų pastangos 
bus tinkamai įvertintos reikia-
mų žmonių. Savaitės pabaiga 
sėkminga, tačiau reikia tausoti 
sveikatą, vengti pernelyg di-
delių fizinių krūvių.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
BRONĖ MILAKNIENĖ 1929.01.08 – 2020.01.25
Juodupės seniūnija:
LEONORA MIRŽINSKIENĖ  1927.02.07 – 2020.01.30
Obelių seniūnija:
ALDONA DRISKIENĖ 1930.09.09 – 2020.01.25

Šiemet Sartų žirgų lenktynės neįvyks

Sartų ristūnų žirgų respu-
blikinių lenktynių likimą nu-
lėmė klimato kaita – šiemet 
jos neįvyks, nes dėl šiltų orų 
neįmanoma suformuoti varžy-
boms reikalingo ledo tako ir 
užtikrinti kitų sąlygų renginiui 
organizuoti. 

Tokį sprendimą, atsižvelgęs 
į orų prognozes, priėmė Žemės 
ūkio ministerijoje penktadienį 
posėdžiavęs renginio organiza-
cinis komitetas „Sartai 2020“.

Komiteto pirmininkas, žemės 
ūkio ministro patarėjas Gedimi-
nas Lapukas pabrėžia, kad minė-
tasis sprendimas galioja tik šie-
met, nes 2021 metų žiemos orai 
gali puikiai tikti varžyboms. Sar-
tų lenktynes ir jų metu vykstančią 
nacionalinį paveldą bei etnines 
vertybes propaguojančią žiemos 
šventę tradiciškai organizuoja 
Žemės ūkio ministerija kartu su 
Zarasų rajono savivaldybe.

Žirgų lenktynės Dusetose, 
šalia legendomis apipinto Sartų 

ežero, o anksčiau – ir ant jo 
ledo, pradėtos rengti dar XVIII 
amžiuje. Tai vienas seniausių 
masinių renginių Lietuvoje, 
kasmet pritraukiantis kelias de-
šimtis tūkstančių žiūrovų.

Sukanka 225 metai, kai pir-
mą kartą žirgų lenktynės ant 
Sartų ežero ledo paminėtos 
rašytiniuose šaltiniuose ir 125 
metai, kai jos rengiamos ofici-
aliai.

Organizatorių 
informacija

Įsilaužus į naujienų portalus paskelbta melaginga žinia 
apie koronavirusu užsikrėtusį karį

Penktadienį įsilaužus į nau-
jienų portalus kauno.diena.lt ir 
kaunas.kasvyksta.lt patalpinta 
melaginga žinia apie koronavi-
rusu neva užsikrėtusį JAV ka-
rininką.

„Yra įsilaužimo atvejis į tu-
rinio valdymo sistemą. Kol kas 
sprendžiame, gilinamės, kokiu 
būdu tai įvyko“, – BNS sakė 
„Kauno dienos“ direktorius Tadas 
Širvinskas.

„Atvejis neeilinis. Bandymų 
esame tokių turėję panašių se-
niau, bet nėra buvę, kad kažkam 
pavyktų“, – sakė jis.

T. Širvinskas teigė, kad mela-
giena buvo matoma apie dešimt 
minučių, ji pašalinta ir nepakilo 
iki pagrindinių pozicijų. Mela-
gingos žinios autoriumi buvo 
įvardyta naujienų agentūra BNS. 

BNS tokios žinios neplatino, tarp 
jos naujienų tokio pranešimo ne-
buvo.

Apie įsilaužimą BNS patvir-
tino ir kaunas.kasvyksta.lt val-
dančios įmonės vadovas Vaidas 
Pilkauskas. Pasak jo, naujiena 
portale buvo matoma apie pusę 
valandos.

Apie įvykį informuota Lietu-
vos kariuomenė, redakcija žada 
kreiptis ir į kitas valstybės insti-
tucijas. Pasak T. Širvinsko, nau-
jiena buvo parašyta gana tikro-
viškai, tačiau įtarimų sukėlė kai 
kurie neatitikimai.

„Yra tam tikros stiliaus detalės 
ir šriftas skiriasi nuo kitų naujie-
nų“, – sakė jis.

Lietuvos kariuomenės strate-
ginės komunikacijos departamen-
to atstovas Laimis Bratikas BNS 
patvirtino, kad kol kas žinoma 

apie šiuos du įsilaužimo atvejus, 
o naujiena neturi jokio pagrindo.

„Toks atvejis Lietuvoje nėra 
fiksuotas, visi JAV kariai jaučiasi 
gerai“, – užtikrino jis.

„Melaginga informacija, kuria 
siekiama diskredituoti, visuome-
nę nuteikti prieš mūsų sąjunginin-
kus ir šiek tiek pakelti paniką“, – 
kalbėjo kariuomenės atstovas.

Tai ne pirmas kartas, kai įsi-
laužus į naujienų portalus Lietu-
voje paskelbiamos melagingos ži-
nios apie krašto apsaugos sistemą.

Pernai keliuose Lietuvos por-
taluose paskelbtos melagingos 
žinios apie Lietuvoje vykstančias 
karines pratybas.

Lietuvos žvalgyba teigia, kad 
didžiausią grėsmę Lietuvos kiber-
netinei erdvei kelia Rusijos žval-
gybos ir saugumo tarnybos.

BNS inform.
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Orų prognozė vasario 4-6 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 4 d. Naktį -3

Dieną 1
ŠV, 
4-9 m/s

Vasario 5 d. Naktį -7
Dieną 1

ŠV,
6-12 m/s

Vasario 6 d. Naktį -7
Dieną 0

ŠV, 
4-9 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Žinoma. Mano žmona.
***

Kas padėtų mūsų šaliai 
tapti labiau religinga? Wi-fi 
kiekvienoje bažnyčioje.

***
– Parodykit liežuvėlį. Ne tą. 

Aš gi batsiuvys, ne gydytojas.
***

Vyras aiškina žmonai:
– Mieloji, šis boulingo 

klubas labai brangus. Čia vien 
bauda už išlietą gėrimą ant 
takelio yra 50 Eur. Aš bijau ir 
pagalvoti, kiek kainuotų tavo 
nuostabus metimas į monitorių.

***
– Tėti, noriu ledų!
– Aš irgi, vaikeli. Bet pinigų 

turim tik alui.
***

– Mama, ar dabar ginčo su 
vyru metu irgi reiktų daužyti 
indus?

– Ne, mieloji. Tam dabar 
naudojami senieji mobilūs 
telefonai. Kad paskui nupirktų 
naują.

***
Sargybinius reikia statyti 

ištiesto šūvio atstumu.
***

Baigęs sveikatos mokslų 
universitetą, pradėjau bijoti 
gydytojų. Ypač savo kursiokų.

***
Viengungis nunešė 

skalbinius į skalbyklą, prieš tai 
į savo apatinius įdėjęs raštelį 
„Skalbdami naudokite daugiau 
skalbiklio“. Parsinešęs švarius 

skalbinius namo, tuose 
apatiniuose randa raštelį: 
„Naudokite daugau tualetinio 
popieriaus“.

***
Izraeliečių serveris į 

užklausą atsako užklausa. 
Teroristų programišiai 
persiutę.

***
Tėvai aptiko, kad mažylis 

valgo katės ėdalą. Žinoma, 
atėmė, rankytes nuplovė. 
Mama skaito ėdalo sudėtį: 
morkytės, vitaminai A, D, E. 
Ir klausia vyro:

– Žinai, o gal vaikui 
daugiau to ėdalo duoti?

***
Finasų ministras ėmėsi 

kovoti su skurdu: netyčia 
suvažinėjo benamį.

***
Grįžta IT specialistas 

namo. Žmona klausia:
– Ko toks ankstyvas?
– Motina mirė.
– O ką aš tau sakiau? Kad 

su tuo pigiu kinišku aušintuvu 
ilgai nepatemps?

***
Dvasininkas vaikšto 

po puikų sodą. Ten triūsia 
sodininkas. Dvasininkas giria:

– Koks nuostabus Kūrėjo 
darbas, kai jam talkina 
žmogus.

Sodininkas:
– Taigi. Matytumėt, kas 

čia dėjosi pernai, kai Dievas 
triūsė vienas. 

Geriausias mokytojas 
– patirtis. Brangininkė, bet 
išmoko puikiai.

***
Blondinė kalbasi su 

drauge:
– Naujieji bus penktadienį.
– Tikiuosi, ne 13-tą dieną?

***
– Mano vyras – didvyris! 

Dviejuose karuose dalyvavo.
– Oho!
– O po to pavargo, išjungė 

kompiuterį ir nuėjo miegoti.
***

Kalbasi bičiuliai aludėje:
– Užvakar man gimė duktė.
– Sveikinu.
– Radai su kuo sveikinti. 

Anksčiau ant manęs viena 
moteris rėkė, dabar – dvi.

***
– Mano uošvienė – 

pavyzdinė!
– Kodėl taip manai?
– Dar neradau tokio 

anekdoto, kuris jai netiktų.
***

Kažin kodėl vaikų 
poliklinikose piešiamas 

daktaras Aiskauda? Juk jis – 
veterinaras.

***
Jei ekonimikos būtų galima 

išmokti iš knygų, tai kiekvienas 
bibliotekininkas taptų 
milijonieriumi.

***
Kaukazietis gidas aiškina:
– Matote, čia pati 

aukščiausia apylinkės 
viršukalnė.

Turistai klausia: o kokios 
istorijos su ja susiję?

– Va praėjusią savaitę 

įsimylėjėliai užkopė į 
šią viršukalnę ir daugiau 
nebegrįžo.

Pasibaisėję turistai:
– Jie nukrito į prarają?!
– Ne. Nusileido kita šlaito 

puse. 
***

Paskatoje. Profesorius:
– O čia dabar kas?!
– Profesoriau, jūs varote 

mane į googl'ą.
***

Damos dienoraštis:
Pirmadienis. Nusprendžiau 

laikytis dietos.
Antradienis. Nusprendžiau 

daugiau nepriimti skubotų 
sprendimų.

***
Londonas. Lordas sėdi 

kabinete. Įpuola liokajus, 
šaukdamas:

– Potvynis!
– Malkolmai, kaip jūs 

elgiatės?! Eikite už durų ir 
praneškite kaip pridera.

Liokajus išėjo iš kabineto, 
uždarė duris, vėl jas plačiai 
atidarė, nusilenkė ir pranešė:

– Temzė, sere!
***

– Ponia, kodėl jūsų vyras 
nesigydo kurtumo?

– Laukia, kol mūsų vaikai 
baigs muzikos mokyklą.

***
Kalbasi bičiuliai:
– Vakar mane apiplėšė ir dar 

į kuprą davė. Visą algą atėmė.
– O tu užpuoliką pažįsti?

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

BALDAI

• Naudotą, veikiančią dušo kabiną. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 610 07 944. 
Rokiškis
• Miegamojo komplektą. Galima 
dalis pirkti ir atskirai.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Nenaudotas metalo tinklo lovas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 617 35 437. 

Rokiškis
• Pripučiamus čiužinius. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Geros būklės veliūrinį kampą 
su miegamuoju mechanizmu. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 682 24 675. 
Rokiškis
• Puikios būklės Magrės odinę sofą 
su reguliuojamais galvos atlošais ir 

odiniu pufu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 682 24 675. Rokiškis
• Sofą-lovą. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Stalą ir 6 kėdes. Stalo ilgis 1,5 m, 
prailginamas dar 40 cm, plotis 1 m. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Geros būklės sekciją. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 678 24 692. Rokiškis

AUGALAI

• Pašarinius kviečius. Yra apie 4 
tonas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 600 54 733. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, veikiančią indaplovę 
AEG. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 610 07 944. Rokiškis
• Parduodu naują plautuvę, 45 cm 
skersmens, kaina 5 Eur, ir vandens 
maišytuvą, paprastas, 5 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Kavavirę. Naudota du kartus, 
pirkta prieš Kalėdas, mokėta 45 
Eur. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Mažai naudotą šaldytuvą Beko. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę su dujų 
balionu. Kaina derinama. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 698 47 549.  
Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Boss, skalbiniai dedami iš viršaus, 
5 kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju mėlynos spalvos 
vaikišką kombinezoną. Dydis 
maždaug 70-80 cm.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Dovanoju sekciją Klevas.  
Tel. 8 616 73 548. Rokiškis
• Dovanojamas 1,5 metų šuo. 
Draugiškas, žaismingas, prižiūrėtas. 
Tel. 8 623 62 155. Rokiškis
• Dovanojame jaunuolio baldų 
komplektą. Tel. 8 642 24 923. 
Rokiškis
• Dovanojame dvi juodas, mielas, 
5 mėn. kalytes. Mažo augumo, 
sargios. Tel. 8 620 63 092.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Garso kolonėles Radiotehnika 

S-50B. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Kolonėles 25ac-311 su stiprintuvu 
Estonia 009. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Veikiantį, geros būklės CD 
grotuvą Yamaha cdx-396. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Radiotehnika u-101 stiprintuvą.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Zarasai
• Galingą, geros būklės stiprintuvą 
Pioneer vsx-409rds. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Geros būklės stiprintuvą Sony 
str-de495. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Geros būklės stiprintuvą Sony str-
de315 su pultu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Stiprintuvą Denon. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis


