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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Atnaujintą „Aibę“ Obeliuose 
įvertino pirkėjai

2 p.

Apleistame pastate ugniagesiai 
gesino padangas

2 p.

3 p.

Sėkmės 
faktorius, 
arba kas 
neleistina 
eiliniam 
jaučiui

Mažieji ledo ritulininkai 
pralaimėjo, tačiau žiūrovams 
dovanojo gerų emocijų

2 p.
Rokiškėnai (tamsi apranga) antrajame kėlinyje patikimai gynė savo vartus.                 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Kraštiečių susirinkime: 
apie gimtąjį kraštą, 
kūrybą, perspektyvas

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ visuotiniame narių susirinkime garbė įnešti Rokiškio vėliavą buvo suteikta 
ilgamečiam klubo vadovui, Rokiškio krašto garbės piliečiui Algiui Naručiui.                       L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

4 p.

Jau žinoma tradicinio pėsčiųjų žygio data

2 p.
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Rastas miręs
vyras
Vasario 8 d., 11 val. Rokiškio r., 
Pandėlyje, kambaryje, ant grindų 
rastas mirusio vyro kūnas (gim. 
1970 m.) su smurto žymėmis.

Šaukėsi pagalbos
Vasario 8 d., 15:18 val. gautas 
pranešimas, kad Juodupėje, 
Tekstilininkų g., moteris negali 
atidaryti buto durų, šaukiasi 

pagalbos. Atvykus gaisrininkams, 
durys buvo užsikirtusios, atidarius 
duris į vidų įleisti policijos 
pareigūnai ir GMP medikai.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Atnaujintą „Aibę“ Obeliuose įvertino pirkėjai
Vasario 7 d. vidurdienį pirkė-

jams buvo pristatyta atnaujinta 
„Aibės“ parduotuvė Obeliuose. 
Vietos žmonių ir miesto svečių pa-
mėgta parduotuvė gerokai pakeitė 
savo veidą ir prekių asortimentą. 
Pirkėjai permainas vertina pa-
lankiai: nors parduotuvės plotas 
nebuvo išplėstas, po pertvarkos 
atsirado daugiau erdvės, atnau-
jintas prekių asortimentas. „Visko 
daugiau“, – džiaugėsi šventės metu 
kalbinta pirkėja.

Laimės rate – 
loterija be pralaimėjimų
Specialios atidarymo ceremoni-

jos „Aibės“ parduotuvės kolektyvas 
nerengė, tačiau dar gerokai prieš vi-
durdienį Obeliuose jau buvo juntama 
šventiška nuotaika, o miesto centre 
– pagyvėjimas. Obeliečiai skubėjo 
pasmalsauti ir pasidžiaugti atsinauji-
nusia parduotuve. Jau prie durų juos 
sutiko puošni balionų girlianda, jais 
buvo papuoštos parduotuvės lenty-
nos, ir kiekvienas norintysis gavo 
dovanų tokį parduotuvės simbolika 
papuoštą balioną. Ir tai ne vienin-
telė dovana, kuri atiteko pirkėjams. 
Kiekvienas, nusipirkęs prekių bent 
už 5 Eur, galėjo pasukti spalvingą 
„Laimės ratą“. Ir namo parsinešti ne 
vieną, o net kelias laimėtas malonias 
ir praktiškas dovanas.

Atnaujintas asortimentas
Kadangi po pertvarkos parduo-

tuvė pirkėjams siūlo daug didesnį ir 
įvairesnį prekių asortimentą, tai pri-
sirinkti patinkamų prekių už 5, 10 ar 
15 Eur buvo nesudėtinga, o kartu ir 

laimėti galimybę „Laimės ratą“ sukti 
ir po kelis kartus.

Štai obelietė Vilė Jakštienė neslė-
pė: atnaujinta parduotuvė jai patin-
ka. „Kol kas dar neįprasta. Gerokai 
išplėsta prekybos salės erdvė, kitaip 
sustatytos lentynos. Juokauju, kad 
dabar apsipirkti reikia ekskursi-
jos vadovo pagalbos. Iš tiesų labai 
džiaugiuosi šiais pokyčiais. Juk ne 
paslaptis, norime, kad Obeliuose 

būtų didelė parduotuvė su galimybe 
rinktis daug ir įvairių prekių“, – sakė 
ponia Vilė.

O ir kiti pirkėjai džiaugėsi at-
naujinta parduotuve, pagausėjusiu 
prekių asortimentu. Seniūnijos spe-
cialistai ištaikę valandėlę pietų per-
traukos, atėjo pasižiūrėti: smalsu, 
kokie pokyčiai pamėgtoje parduotu-
vėje, ir juos įvertino puikiai.

Štai obelietė, kuri rinkosi sausai-

nius, sakė, kad iš tiesų permainos 
labai malonios ir juntamos. Dabar 
dar patogiau išsirinkti mėgstamą ska-
nėstą, prie puodelio kavos išbandyti 
naujas sausainių rūšis.

O norintiesiems kavos – puiki 
galimybė jos pasigaminti čia pat 
parduotuvėje. Menka paslaptis, kad 
kavą labai mėgo mieste besilankan-
tys ar pravažiuojantys svečiai. Ir 
dabar viduryje parduotuvės pirkėjus 
vilioja kavos aparatas ir spalvingi, 
„Aibės“ simbolika papuošti vienkar-
tiniai puodeliai.

Iš Obelių – dovana
Atskiros lentynos – Obelių sim-

bolika papuoštiems suvenyrams: 
puodeliams, ąsotėliams su obuolių 
ar garsiojo malūno ženklu. Kaip sakė 
„Aibės“ atstovai, tai labai paklausūs, 
o tuo pačiu ir šį kraštą garsinantys su-
venyrai. Jie ypač paklausūs pavasarį 
bei vasarą, kai šį įspūdinga gamta ir 

istorija garsėjantį kraštą lanko gau-
sūs keliautojų būriai. Jiems „Aibės“ 
parduotuvė – puiki vieta atsigaivinti 
ledais, kava, nusipirkti gaiviųjų gė-
rimų, o tuo pačiu rasti ir simpatišką 
Obelius simbolizuojantį suvenyrą.

Pokyčiai akivaizdūs
Kaip teigė UAB „Svaita“ atstovai, 

parduotuvės plotas nepakito. Tiesiog 
jos interjeras buvo gerokai atnau-
jintas. Kaip ir prekių asortimentas. 
Antai ūkinių prekių skyriuje buvo 
atrinktos tik pačios paklausiausios, 
kasdien obeliečiams reikalingos. O 
likusių – atsisakyta. Tad buvo su-
taupyta nemažai vietos. Todėl buvo 
išplėsta maisto ir būtiniausių buities 
prekių pasiūla. Perkurtas ir vidaus 
interjeras: kitaip išdėstytos lentynos, 
kasos. Naujovės leis pirkėjams dar 
patogiau ir greičiau išsirinkti jiems 
reikalingas prekes.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Apleistame pastate ugniagesiai gesino padangas

Vasario 6 d. apie 16.15 val. ugnia-
gesiai gelbėtojai sulaukė iškvietimo 
dėl gaisro P. Cvirkos gatvėje esan-
čiame apleistame pastate.

Ugniagesiams atvykus paaiškėjo, 

kad dega pastate sumestos senos pa-
dangos. Jos netrukus buvo užgesintos. 
Gaisro gesinimui buvo naudojamas ir 
naujasis, gruodžio pradžioje gautas 
ugniagesių automobilis MAN.

Gaisrą, įtariama, galėjo sukelti 

arba benamiai, arba šioje apleistoje 
teritorijoje besirenkantis jaunimas.

Šioje teritorijoje jau kyla nebe pir-
mas gaisras. Pernai pavasarį ugnia-
gesiai gesino mišką.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Mažieji ledo ritulininkai pralaimėjo, 
tačiau žiūrovams dovanojo gerų emocijų

Vasario 7 d., penktadienį Kūno 
kultūros ir sporto centro ledo 
aikštelėje buvo smagus sujudi-
mas: Lietuvos čempionato U-11 
amžiaus grupės B grupės rung-
tynes žaidė jaunieji Rokiškio ir 
Klaipėdos ledo ritulininkai. 

Į ledo ritulio rungtynes, nepaisant 
šalto oro, susirinko nemažai žiūro-
vų. Kol kas dėl aikštelės atnaujini-
mo darbų sėdimų vietų žiūrovams 
nėra, tad ir rokiškėnų, ir klaipėdiš-
kių sportininkų tėveliai rungtynes 
stebėjo stovėdami ant šlaito. Karšta 
buvo ir aikštelėje, ir už jos ribų: sir-
galiai audringai palaikė saviškius, 
negailėjo jiems patarimų, nors aki-
vaizdu, kad tokiu atstumu ir dar su 
šalmais ant galvų, mažieji ledo ritu-
lininkai tų patarimų neišgirdo. 

Pirmieji du kėliniai nuteikė vil-
tingai: nors ir pirmavo klaipėdiečiai, 
tačiau rokiškėnai jiems neleido ati-
trūkti. Pirmajame kėlinyje pirmieji 
varžovų vartus sėkmingai atakavo 
mūsiškiai: Matas Garbunovas pel-
nė įvartį. Į jį netrukus įvarčiu atsa-
kė ir klaipėdiečiai. Viso pirmajame 
kėlinyje varžovai įmušė 5 įvarčius, 
mūsiškiai – tris. Be jau minėto M. 
Garbunovo, du įvarčius rokiškėnams 
pelnė Gustas Stočkus. Jam priklausė 
ir antrasis kėlinys: G. Stočkus buvo 
vienintelis, kuris jame pasižymėjo. 
Berniukas pelnė dar du įvarčius. O 
rezultatas tapo lygus 5:5. Deja, rokiš-
kėnams trečiajame kėlinyje pritrūko 
jėgų ir klaipėdiečiai pelnė šešis įvar-
čius be atsako. 5:11 – mūsiškių pra-
laimėjimu baigėsi rungtynės. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Jau žinoma tradicinio pėsčiųjų žygio data
Paminėti Kovo 11-ąją aktyviai 

kasmet kviečia pėsčiųjų žygis 
„Laisvės vardan“, kurio iniciato-
rius – kraštietis istorikas Tomas 
Kazulėnas. Šiemet žygio maršru-
tas drieksis 20 km Jūžintų apy-
linkėse.

Žygis startuos kovo 7-ąją 10.30 
val. prie Jūžintų šv. Arkangelo Myko-
lo bažnyčios. Toliau maršrutas driek-
sis link Gačionių, Tarnavo dvarų, 

Rašo ežero apylinkėmis, ir bus grįžta 
prie Jūžintų bažnyčios. Čia žygeivių 
jau lauks arbata ir lauko virtuvėje iš-
virta košė.

Šis žygis jau tapo tradiciniu: šie-
met aktyvaus poilsio mėgėjus sukvies 
jau 7-ąjį kartą. Žygis – tai ne tik įveik-
ti kilometrai, bet ir puiki pažintis su 
krašto laisvės kovų istorija. Todėl jis 
ir vadinamas „Laisvės vardan“.

Žygis smagus ir tuo, kad jame 
dalyvavimas visiškai nemokamas, 

nėra išankstinės registracijos. Žygyje 
gali dalyvauti kiekvienas norintysis. 
Kadangi ši kelionė – ne sportinės 
varžytuvės, neskaičiuojamas laikas, 
nėra nugalėtojų ir pralaimėjusiųjų, tad 
žygio tempas ir maršrutas įveikiamas 
kiekvienam. Tereikia tik apsiauti pa-
togius neperšlampamus batus. 

„Laisvės vardan“ įdomus ne tik 
rokiškėnams: jis paprastai sutraukia 
daug dalyvių iš visos šalies.  

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Nissan Almera 2003 m., 1,8 l, 
dalimis. Tel. 8 650 19 410.  
Zarasai
• Ratlankius R14, 4 skylių, tinka 
Audi 80, su padangomis. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 624 01 986.  
Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5+ 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85kW, universalą.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66kW. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• Priekinius stabdžių diskus, 2 vnt. 

Tinka Opel Vectra C nuo 2005 
m. iki 2008 m. Tel. 8 670 06 778. 
Rokiškis
• 4vnt. skardinių ratlankių nuo Audi 
B4, R15. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Automagnetolą. Viskas veikia. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• R15 ratus su vasarinėmis 
padangomis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2 l, benzinas 
variklį su dėže, kompiuteriu. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Opel Vivaro 2006 m. žibintus 
ir duslintuvą. Priekiniai žibintai 
(geros būklės) bei išmetimo 
sistema (labai geros būklės, su 
katalizatoriumi). Tel. 8 608 49 315. 
Rokiškis
• R15 ratlankius 5/100. Tinka Audi, 
Škoda, Volkswagen. Yra ir R16 
5/112. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Ford Galaxy 
1,9 l, 66 kW. Tel. 8 614 87 836. 

Rokiškis
• VW Passat priekinį stiklą.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Golf 4 R17 lietus ratus su 
padangomis. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 629 43 053. Rokiškis
• Gerus, mažai naudotus 
akumuliatorius BOSCH 74Ah 750A 
ir AUTOSTAR 78 Ah 680 A.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Variklius: 1998 m. Volvo V40 
1,9l , TD ir 1997 m. Audi A4 1,8 
l, benzinas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Renault Espace 3 galines sėdynes, 
lietus ratlankius R16, dešinės pusės 
duris, bamperius. Tel. 8 655 16 412. 
Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Naudotas Semperit R14 175/65 
žiemines padangas, 4 vnt., 
protektorius – 4 mm. Už visas 15 
eurų. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW arba 85 kW. Kaina 51 Eur.  

Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Audi A4 avant 1996 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW, quattro.  
Tel. 8 605 09 113. Rokiškis
• Opel Vectra C 2,2l, TDI, 2004 m. 
unversalą dallimis. Yra dar hečbeko 
kablys. Tel. 8 605 09 113.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius Ford Mondeo 
su padangomis. Komplektas 80 
Eur. Audi 100 su padangomis, 
komplektas 50 Eur. BMW 
ratlankius be padangų, komplektai 
po 60 Eur. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 93 964. Rokiškis
• Audi B4 benzininį sedaną dalimis. 
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• Dalimis VW Passat B5 universalą 
1,9 l, 81 kW. Juoda spalva.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

BRYDĖS
Sėkmės faktorius, arba kas neleistina eiliniam jaučiui

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Štai prieš keletą dienų visi sma-
giai juokėmės iš negudrios moterė-
lės, užsimaniusios į Seimą. Laidos 
vedėja rimtu veidu, geriausias ete-
rio laikas. Ir moteriškė, žerianti 
„išminties perlus“. Toks „optimi-
zuoto paprasto žmogaus“, varian-
tas, kuris anglų kalbos nesimokė, 
rusų kalbos – taip pat, nes... ne-
reikia. Nedirbo, nes... per sunku. 
Užėmė svetimą socialinį būstą. Dėl 
įtartinų vaikų auklėjimo metodų 
atsidūrė teisme. Užtat moka: gy-
venti 30 metų su vienu vyru, keletą 
metų auginti vaikus, bendrauti su 
advokatais ir žiniasklaida. Puikus 
kandidato į Seimą savybių rinki-
nys. Laidos ištrauka tapo facebook 
virusu: dalinosi ir komentavo ją, 
kas netingėjo.

Kodėl žmonės žiūri vadinamąsias 
socialinės dokumentikos laidas? Nes 
nori pasijusti „ne tokie“: geresni, 
protingesni, sėkmingesni už va tuos, 
kurie per savo kvailumą ar priklau-
somybes atsidūrė televizijos eteryje. 
Tik štai ar visada tie „ne tokie“ ge-
resni? Štai kažkas iš facebook draugų 
pasidalino „giliamintiškomis“ vie-
nuolikmečio „įžvalgomis“, kodėl jis 
nenori eiti į mokyklą. Nes ten blogai: 
reikia mokytis, žinios vertinamos pa-
žymiais, reikia ruošti namų darbus, 
mokytojai neįžvelgė giliai paslėpto 
talento verti apyrankes iš karoliukų... 
Nieko neprimena? Iš moteriškės už tą 

patį juokiamės, o neva vaiko parašy-
tomis įžvalgomis dalinamės...

Kas bendro tarp šių dviejų atve-
jų? O bendro yra daug. Vienas bai-
siausių totalitarinių režimų paliki-
mų yra sėkmės kultas. Kai žmogaus 
pasiekimai nepriklauso nuo jo ta-
lentų ir pastangų. Atvirkščiai, tiek 
nacistiniame, tiek komunistiniame 
režimuose žmogaus protas, žinios 
ir talentai buvo pavojingi valsty-
bei. Todėl dauguma „ačkarikų“ at-
sidūrė kur? Ką pirmiausia naikino 
šie režimai? Inteligentiją. Žmones, 
turinčius strateginį mąstymą, suge-
bančius matyti ir apskaičiuoti kelis 
žingsnius į priekį. Ar nuo žmogaus 
pastangų priklausė tai, ar jam seksis, 
ar jis elementariai išgyvens? Visai 
ne. Juk kas nutiko NKVD vadams 
Ježovui, Jagodai, Berijai? Didie-
siems režimo ramsčiams. Tas pats, 
kas ir režimo priešams. Kur atsidūrė 
mūsų inteligentija: prie sovietų – la-
geriuose ir prie Laptevų jūros, prie 
nacių – Štuthofo koncentracijos sto-
vykloje. Ir tai nėra atsitiktinumas. 
Totalitariniai režimai sėkmingai iš-
trynė priežasties ir pasekmės sąsają: 
mes nemokame racionaliai įžvelgti, 
kokias pasekmes duoda pastangos 
ar jų nebuvimas.

Likusi visuomenė buvo įpratin-
ta gyventi sėkmės sąvoka. Kažkas 
„kombinavo“, o atvirai kalbant, 
vogė, ir sugebėjo „prasisukti“, va-
dinasi, jam pasisekė. Girtas pralėkė 
„ant aštuoniasdešimt“ ir įsimūrijo į 
stulpą. Pastarajam nepasisekė. Buka 
sėkmė? Ar tiesiog logiškos netikusio 
elgesio: gėrimo ir greičio viršijimo 
pasekmės. Bet priežasties-pasekmės 
gradinės nelinkusiai analizuoti vi-
suomenei tai yra tik sėkmės-ne-
sėkmės klausimas. Bukai sėkmei 
nereikia mokslo, žinių, pastangų. 
Pažiūrėkite į pasakas: kam geriau-
siai sekasi? Tinginiams ir kvailiams. 
Va ir ima visuomenė iš jų pavyzdį. 
Ir negali paneigti, kad kvailiams 
sekasi. Ar dirbančiam žmogui kas 
nors suteikia eterį geriausiu laiku? 
Kada matėte tokiu laiku kalbantį 
lazerių kūrėją, biochemiką, tikimy-
bių teorijos specialistą, astronomą, 
astrofiziką? Juk būtent jie garsina 

mūsų šalį. Kada kalbinami garsūs 
dirigentai, operos solistai? Vėlai va-
kare, kai dauguma žiūrovų knarkia 
jau kokį trečią sapną.

Kodėl šie iš tiesų daug pasiekę 
žmonės nukišami į visuomenės pa-
raštes? Nes jie neįdomūs. Nes jie 
neįdomiai pasakoja apie tai, kiek 
darbo, pastangų, kokių aukų prirei-
kė tam, kad jie pasiektų tas aukštu-
mas. Nėra stebuklo. Argi pikantiškai 
skambės istorijos, kaip moksliukas 
nė karto nesilankė klube (jis mokė-
si), kaip jis konstravo kažkokį la-
boratorinį prietaisą atlikti analizei, 
kurios pavadinimas skamba kaip 
triaukštis keiksmažodis? Kad jis 
metų metus skaičiavo tuos suknistus 
logaritmus, integralus, išvestines 
ir pirmykštes funkcijas. Kai išmin-
tingas vienuolikmetis tėškia, kad 
jam niekada gyvenime neprireiks 
žinoti, kiek yra kvadratinė šaknis 
iš penkių, suaugę žmonės oriais 
veidais dalinasi šitą, dovanokite, 
pievą. Tai jei kažkas pradės kalbėti 
apie išvestines, jie tiesiog perjungs 
kanalą. O kaip be aukštosios mate-
matikos, dovanokite, apskaičiuo-
jamos kosminių palydovų (kuriais 
prieš porą metų taip didžiavomės) 
trajektorijos? Kaip kuriami vaistai 
be chemijos ir žmogaus biologijos 
ląstelių lygmeniu žinių? Čia sėkmės 
nebelieka. Yra tik žinios. Toks žmo-
gus nepasakos, kiek kartų išsiskyrė, 
kokią turi jachtą ir kokias dovanas 
gauna gimtadienio proga, kokiais 
batais eina į tą savo laboratoriją. Jis 
neįdomus. Nes čia nėra intrigos, ira-
cionalumo faktoriaus: mokėsi, sten-
gėsi, todėl ir pasiekė. Ponios kandi-
datės atveju yra priešingai: prikrėtė 
kvailysčių ir vis tiek ji kandidatuoja 
į Seimą. Maža to, į ją netgi didžioji 
žiniasklaida dėmesį atkreipė. Sė-
kmė. Be penkių minučių žvaigždė. 
Būk toks, kaip ji, ir tau pasiseks.

O mes dar pykstame, kad vaikai 
nebeturi motyvacijos mokytis. Bet 
juk pavyzdžiai eteryje, socialiniuose 
tinkuose  juos įtikina, kad sėkmė slypi 
ne ten. Kam vargti pamokose, ruošti 
tuos namų darbus, kaip tas moksliu-
kas? Gal geriau nufilmuoti vaizdo 
įrašą apie tai, kaip praeinamas kokios 

nors populiarios šaudyklės lygis, ar 
kontūruojamas intelektu nežibantis 
veidelis? Ir jie nėra visiškai neteisūs. 
Juolab, kai influencerė, sekėjus skai-
čiuojanti šimtais tūkstančių, manosi 
nusipelniusi apdovanojimo labiau už 
konkrečiai siaubingomis, ekstrema-
liomis sąlygomis dirbusį, bet virtua-
lių patiktukų nerenkantį žmogų. Čia 
jau turėtų skambėti pavojaus varpai 
mūsų sąmonėje. Prisimenate dainą: 
„jie čia ateina tam, kad suformuotų 
mūsų nuomonę“?

O gyvenimas ir virtuali realybė 
– du skirtingi dalykai. Tik keletas 
iš milijonų kasdien keliamų vaizde-
lių sulaukia tiek peržiūrų, kad imtų 
generuoti pajamas. Tik retai tuštutei 
ar tuštučiui pavyksta ilgam sukurti 
ramų gyvenimą be rūpesčių. Tik keli 
iš keliasdešimties tūkstančių ban-
dančiųjų savo hobius sugeba paversti 
verslu. Na o likę? O likę turi kantriai 
ir ilgai dirbti...

Kaip sako mano gerbiamas dėsty-
tojas kompozitorius Giedrius Kupre-
vičius, norint kurti, pirmiausia reikia 
išmokti valdyti instrumentą. Koks 
jis bebūtų. Muzikantui: smuiką ar 
fortepijoną, dizaineriui: grafikos pro-
gramas, rašytojui – išmokti valdyti 
kalbą ir mintį. Tik įvaldžius teorinę 
fiziką ateina metas daryti atradimus, 
astronomiją – atrasti naujas galakti-
kas, chemiją – kurti vaistus. Ir tada, 
ir tik tada, ateina tas pripažinimas, 
kurį mes taip dažnai linkę painioti su 
sėkme. Šiems žmonėms ne pasisekė. 
Jie viską pasiekė ilgamečiu darbu ir 
talentu, įžvalgomis ir nestandartiniu 
mąstymu.

Tai lemia pastangos. O tam, ku-
riam sunku ramiai išsėdėti 45 minu-
tes pamokoje, nekyla naivus klau-
simas, o kaip reiks ne tik išsėdėti, 
bet ir dirbti mažiausiai 8 valandas 
darbe? Kaip nekyla ir jo mamai, be-
sidalinančiai banaliais postais, kad 
gyvenime svarbiausia ne pažymiai, 
ne diplomai, ne protas, ne žinios, ne 
talentai...

Sakote, išties ne svarbiausia? Vie-
nas valstybinio brandos egzamino 
įvertinimas nulems, ar galėsite įgyti 
trokštamą profesiją. Be diplomo, kad 
ir koks talentingas būtumėte, dauge-

lio profesijų jums nė neleis pabandy-
ti. Nors ir atrodo, kad tai – jūsų pa-
šaukimas. Jus negailestingai brauks 
iš pretendentų sąrašų, nežiūrėdami, 
kiek daug citatų mokate, kiek gyvū-
nėlių iš gyvūnų prieglaudos paėmė-
te, kad slaugote savo ir sutuoktinio 
tėvus, dorai auginate vaikus. O jums 
reikės visą gyvenimą išlaikyti šeimą 
ir vaikus, netgi tuos prisiimtus gyvū-
nėlius reiks kažkuo maitinti.

Iš jūsų tyčiosis, kaip jūs tyčiojatės 
iš vargšės kandidatės į Seimą. Nes 
darbe reikia ne gerumo, reikia žinių 
ir įgūdžių. Ar išties norėtumėte, kad 
jus operuotų chirurgas, neišmanantis 
anatomijos ar chemijos, bet trykštan-
tis meile ir gerumu pasauliui? Kad 
jūsų namą projektuotų architektas, 
nežinantis, kaip apskaičiuoti stogo 
gegnių atsparumą, bet labai išmin-
tingas ir mylintis gyvūnus? Jums 
nusispjaut, koks chirurgas būna savo 
namuose, kiek  benamių nelaimėlių 
priglaudė architektas. Jums rūpi jo 
dalykinės savybės. Kad pasveiktu-
mėte, ir kad namas stovėtų. O tam 
gerumo nereikia. Tik maždaug dvie-
jų dešimčių metų studijų ir kasdienio 
tobulėjimo. Ir vertinsite jūs ne chi-
rurgo ar architekto asmenines savy-
bes. Bet jo darbo rezultatus.

Suaugusiųjų pasaulyje kasdien 
gauname po kelis įvertinimus. Ku-
rie lemia mūsų gyvenimą: ar šian-
dien galėsime sumokėti mokesčius, 
ryt turėsime ką įpilti į mašinos kuro 
baką, poryt – iš ko išsivirsime pietus. 
Ar galėsime sumokėti būsto kreditą, 
ar išvyksime atostogų, ar jas pralei-
sime su vaizdu į morkų lysvę. Tai 
gal nustokime meluoti sau ir kitiems, 
kad ne įvertinimai svarbiausia? Nu-
stokime sau ir vaikams meluoti, kad 
kažką galima pasiekti be darbo ir be 
pastangų. Ir kai viena moteris, sa-
kinio be keturių klaidų neparašanti, 
pareiškė, kad Einšteinas irgi buvo 
disleksikas ir disgrafikas, mandagiai 
atrašiau: tamsta ne Einšteinas. Kitaip 
sakant, kas leistina Jupiteriui, pa-
prastai neleistina eiliniam jaučiui. Ir 
kai jautis pakils karjeros laiptais iki 
Jupiterio, tada jis galės daryti kad ir 
keturias klaidas viename žodyje. O 
kol kas, deja, reikia mokytis.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Lenkišką, 2 vagų bulvių 
sodinamąją. Kaina 250 Eur.  

Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Naują kraniuką japoniškam ar 
kitam traktoriukui. Domkratą 
galima pakeisti i hidraulinį 
cilindrą. Nudažytas metalo dažais. 
Gervė priedo galia kreipiamieji 
ritinėliai trosui. Gervė nuimama ir 
stumdoma. Kaina 275 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Traktoriaus priekabos rėmus. 3x9 
m. Tel. 8 652 48 585. Rokiškis
• 6 korpusų, vartomą Kverneland 
plūgą. Trečios kartos, labai geros 

būklės, paruoštas darbui. Kaina 
5200 Eur. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Akėčias, mažąsias ir didžiąsias, 
zid variklį, arklinį grėblį, arklinius 
ir traktorinį plūgus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Rotacinę šienapjovę Fela, 
kabinamą prie MTZ ar panašaus 
traktoriaus. Tel. 8 523 69 170. 
Rokiškis
• Rusišką kultivatorių ir grėblį 
Dobilas 3. Tel. 8 523 69 170. 
Rokiškis
• Vokišką ritininį presą. Riša gerai. 
Už simbolinę kainą.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Kombainiuką Sampo 360, 
darbinis plotis 2,5 m, su 
smulkintuvu, trijų cilindrų variklis, 
su dokumentais. Kaina 2150 Eur. 
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti ar 
parduoti vaikišką supamą lovytę. 
Tel. 8 620 36 503. Rokiškis
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Kraštiečių susirinkime daug džiaugsmo sukėlė aktoriaus Ferdinando Jakšio dalyvavimas. 

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ dainininkai didžiąją repertuaro dalį skyrė patriotinėms dainoms.

Kvorumas yra: į susirinkimą atėjo daugiau kaip pusė klubo „Pragiedruliai“ narių, o su svečiais susitikimo dalyvių 
skaičius viršijo šimtą.                                                                                                                  L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Kriaunų bendruomenės vadovas Eugenijus Driskius (kairėje) diskutavo su 
rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Andriumi Burnicku ir meru 
Ramūnu Godeliausku.

Rokiškėnai ir vilniečiai turi daug bendro: naujausiame „Rokiškio Sirenos“ 
numeriu paprastai neaplenkia ir anekdotų skyrelio.

Apie naujausią Rokiškio kultūros įvykį – žurnalo „Prie Nemunėlio“ naują 
numerį kalbininkas Donatas Smalinskas (kairėje) ir „Pragiedrulių“ klubo 
vadovas Vytautas Butėnas diskutavo su Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos direktore Alicija Matiukiene.                

Kraštiečių susirinkime: apie gimtąjį kraštą, kūrybą, perspektyvas
Šeštadienį, vasario 8-ąją 

į tradicinį kasmetinį su-
sirinkimą savo narius su-
kvietė Vilniaus rokiškėnų 
klubas „Pragiedruliai“. Su-
sitikimas vyko tradicinėje 
vietoje: Vilniaus karininkų 
ramovėje. Kraštiečiai da-
lyvavo gausiai: salėje pri-
trūko kėdžių. Suskaičiuota, 
kad, įskaitant svečius, susi-
tikime dalyvavo per šimtą 
žmonių, klubo narių užsi-
registravo beveik devynios 
dešimtys.

Proga pabendrauti
Susirinkimo dalyvių regis-

tracija buvo numatyta nuo 11 
val., o susirinkimas – vidur-
dienį. Tačiau nemažai sosti-
nės rokiškėnų atėjo gerokai 
anksčiau. Jiems kasmetinis 
klubo susirinkimas – tarsi 
atlaidai: proga sutikti senus 
bičiulius, pabendrauti, pasi-
dalinti mintimis, kūryba. To-
dėl dar gerokai prieš 11 val. 
erdvioje salėje jau buvo daug 
kalbų, juoko, šurmulio. 

Klubo narių liūto dalį su-
daro vyresni kraštiečiai. Tad 
dažnas jų apie savo krašto 
naujienas sužino tik iš žinias-
klaidos. Nenuostabu, kad jie 
džiaugėsi dovanų gavę nau-
jausią „Rokiškio Sirenos“ 
numerį. Įdomu viskas: nuo 
teatrų festivalio aktualijų, iki 
vietos, kurioje įvyko avarija. 

Ne mažiau dėmesio sulau-
kė ir naujausias „Prie Nemu-
nėlio“ numeris.

Pašnekesiai apie gimtinę
Jaunas ir energingas „Pra-

giedrulių“ klubo vadovas Vy-
tautas Butėnas, paklaustas, 
ar dažnai lankosi gimtajame 
krašte, neslėpė: norėtų lanky-
tis dažniau. Ypač gimtosiose 
Obelių apylinkėse. Tačiau rū-
pesčių nestinga: darbas, klu-
bo reikalai, šeima... Tačiau 
gimtajam rajonui dėmesio ir 
rūpesčio netrūksta.

Ilgametis klubo vadovas 
Algis Narutis, kaip visuomet, 
vysto aktyvią patriotinę vei-
klą: laisvalaikį skiria Šaulių 
sąjungai, talkininkavimui 
Lietuvos kariuomenei. Ir sa-
vajame krašte gausu veiklos: 
pernai jis rajone ne kartą lan-
kėsi su sostinės šauliais, ka-
riuomenės atstovais.

Aktyvus „Pragiedrulių“ 
klubo narys ir kalbininkas 
Donatas Smalinskas. Laiko 
susirinkimui savo užimtoje 
dienotvarkėje rado ir daili-
ninkas Arvydas Bagdonas. 
Kuris „Rokiškio Sirenai“ už-
siminė, kad balandžio vidu-
ryje planuoja svarbų kultūrinį 
įvykį, įdomų ir sostinės kraš-
tiečiams, ir rokiškėnams.

Žinių naujausioms „Vals-
čių“ serijos knygoms ragino 
negailėti istorikas Venantas 
Mačiekus. Su savo naujausia 
knyga supažindino Rimgau-

das Valentinas Graibus.
Daug džiugesio sukėlė ir 

aktoriaus Ferdinando Jakšio 
pasirodymas susirinkime: ne 
vienas prisiminė jo pastarųjų 
metų kultūrinius vizitus mūsų 
rajono miesteliuose ir norėjo 
padėkoti už juos.

Į klubo poetų gretas įstojo 
ilgametis Vilniaus karininkų 
ramovės viršininko pavaduo-
tojas Gaudentas Aukštikalnis. 
Nors jis ir ne visai rokiškė-
nas: gimė mūsų rajono pa-
šonėje, bet jau Biržų pusėje, 
visuomet aktyviai domisi Ro-
kiškio ir rokiškėnų reikalais.

Susirinkime – 
baisiai gražus Rokiškis
Susirinkimas pradėtas Ro-

kiškėnų himnu, kurį atliko 
klubo „Pragiedruliai“ daini-
ninkai. Nuskambėjus pasku-
tiniams jo akordams, Rokiš-
kio vėliavą iškilmingai įnešė 
ilgametis klubo vadovas, Ro-
kiškio krašto garbės pilietis 
A. Narutis. 

Susirinkimui pirminin-
kaujantis kalbininkas D. 

Smalinskas sveikinimo kalbą 
pradėjo smagiu pastarųjų die-
nų akcentu: reklaminiu šūkiu 
„Baisiai gražus Rokiškis“. Jis 
pabrėžė: klubo narius vienija 
gimtojo krašto ir vienas kito 
ilgesys. Susirinkimas – puiki 
proga ilgiau pasibūti, niekur 
neskubėti, pasidžiaugti vieni 
kitais ir bendrauti. D. Sma-
linskas priminė, kad yra ir 
nelinksmų žinių: per metus 
į Amžinybę išėjo keli klubo 
nariai, kurių atminimas pa-
gerbtas tylos minute.

Sveikinimo kalboje rajono 
meras Ramūnas Godeliauskas 
džiaugėsi, kad susirinkimas 
sukviestas Vasario 16-osios 
išvakarėse. Jis kalbėjo apie 
Vasario 16-osios akto unika-
lią reikšmę, apie tai, kad Eu-
ropoje esame matomi ir šio 
svarbaus įvykio dėka. Meras 
akcentavo: šiam svarbiam 
įvykiui pamatus padėjo keli 
faktoriai: išsaugota tautos 
kalba, istorija, kultūra. „Ir jūs 
šiandien esate kalbos ir istori-
jos saugotojai“, – į susirinku-
siuosius kreipėsi rajono me-

ras. Tačiau jo kalba buvo ne 
tik pagiriamasis žodis. Meras 
kvietė kurti naują Rokiškio, 
rajono, Lietuvos viziją. Ne-
apsiriboti savo kiemu, savo 
rajonu. Kaip ir Europa, taip ir 
mes turime vienytis, dažniau 
bendrauti, susitikti. Meras 
prisiminė ir ankstesniame su-
sirinkime jam užduotą, tačiau 
be atsakymo likusį klausimą: 
ko rajono savivalda tikisi iš 
klubo. „Šiandien aš turiu at-
sakymą: kad jūs labiau palai-
kytumėt vienas kitą“, – ragi-
no meras. 

Ataskaitoje – 
gausi klubo veikla
Po sveikinimo kalbų me-

tas klubo reikalams. Pirmasis 
klausimas: ar klubo susirin-
kime yra kvorumas. Narių 
sąrašuose – 166 kraštiečiai, 
dalyvauti susirinkime užsire-
gistravo 85-i. Vadinasi, kvo-
rumas yra ir klubas galėjo 
tvirtinti vadovo ataskaitą bei 
spręsti kitus svarbius klausi-
mus.

Klubo vadovo V. Butėno 

ataskaita buvo trumpa, ta-
čiau išsami. Buvo apžvelgti 
klubo svarbūs įvykiai: pa-
sirodė Jono Rudoko kny-
ga apie Juozą Tūbelį, R. V. 
Graibus išleido savo poe-
zijos rinktinę, buvo kelios 
reikšmingos parodos, knygų 
pristatymai. A. Narutis su-
rengė savo kuopos šauliams, 
D. Smalinskas – „kalbos 
prievaizdams“ pažintines 
keliones į Rokiškį.V. Butė-
nas žadėjo šiemet gausesnį 
renginių kalendorių.

Kaip organizacija, „Pra-
giedruliai“ buvo pakviesti į 
Lietuvos kraštiečių bendrijų 
sambūrį Anykščiuose, kur V. 
Butėnas ir A. Narutis pristatė 
klubo veiklą. Klubas atsto-
vavo savo rajoną ir Baltijos 

kelyje, „Pragiedrulių“ klubo 
nariai stovėjo ant viaduko 
Ukmergės gatvėje. Taip pat 
buvo pastebima aktyvi kraš-
tiečių veikla „Rokiškis – Lie-
tuvos kultūros sostinė֧“ rengi-
niuose, Obelinėje, Rokiškio 
miesto šventėje. 

Ataskaitą klubo nariai pa-
tvirtino vienbalsiai. Po sma-
gių pasisakymų, palinkėjimų 
vieni kitiems – šventinis kon-
certas. Jame dalyvavo du ko-
lektyvai: ansamblis „Vaivo-
ra“, atlikęs keletą populiarių 
dainų, bei Vilniaus rokiškėnų 
klubo „Pragiedruliai“ daini-
ninkai, kurių repertuare di-
džiąją dalį sudaro patriotinės 
dainos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS

DĖL APDOVANOJIMO MERO PADĖKOS RAŠTAIS
2020 m. sausio 30 d. Nr. MV-3

Rokiškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdamas į Rokiškio rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos 

2020 m. sausio 22 d. protokolą Nr. 1,
a p d o v a n o j u savivaldybės mero padėkos raštais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga: 
Andrių Apšegą, projekto ,,Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ ambasadorių, kraštietį, ypatingo balso savininką, baritoną, Kauno valstybinio muzikinio 

teatro solistą, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos dainavimo katedros klasikinio dainavimo dėstytoją, už operos žanro garsinimą ir aktyvų dalyva-
vimą projekto ,,Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginiuose; 

Arvydą Bagdoną, dailininką, skulptorių, aktorių, dainininką, pedagogą, puikų projektų vadybininką ir vykdytoją, už Rokiškio miesto vardo garsinimą ir aktyvų 
dalyvavimą projekto ,,Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginiuose; 

Leoną Butėną, UAB ,,Rokiškio vandenys“ direktorių, už ilgametį nepriekaištingą darbą bendrovėje bei bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo veiklos strateginių krypčių ir priemonių, užtikrinančių saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančius geriamojo vandens tiekimą, nuotekų ir paviršinių nuotekų 
tvarkymą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą; 

Nijolę Čirūnienę, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos meno vadovę, už didelį indėlį teatrui, už Rokiškio rajono teatrinio gyvenimo aktyvinimą bei Rokiškio rajono 
vardo garsinimą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų; 

Darių Gurklį, Suvainiškio kaimo bendruomenės pirmininką, už reikšmingą indėlį į bendruomeninį judėjimą, kuriant sutelktą ir motyvuotą bendruomenę, atsa-
kingą požiūrį į visuomenines pareigas; 

Ingą Jasiūnienę, viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Rokiškio poliklinikos šeimos gydytoją, už nuoširdų ir atsakingą požiūrį 
į darbą, sąžiningą šeimos gydytojo pareigų vykdymą, jautrų požiūrį į sergantį žmogų; 

Ernestą Jasiūną, Rokiškio jaunimo organizacijos ,,Apvalus stalas“ savanorį, už aktyvų dalyvavimą jaunimo veikloje, Rokiškio rajono jaunimo atstovavimą ir vienijimą; 
Joaną Jazdauskaitę, asociacijos ,,Rokiškio miesto vietos veiklos grupė“ projekto vadovę, už aktyvią nenutrūkstamą veiklą Rokiškio labui bei pritrauktą finansa-

vimą Rokiškio miesto plėtrai, už projektų ,,Maxima LT“ ir ,,STEAM centras – erdvė tobulėti“ projektų parengimą; 
Vincentą Juozapavičių, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro techninį darbuotoją, už sąžiningą, stropų darbą, idėjas gerinant, tobulinant treniruočių 

bei varžybų sąlygas jauniesiems sportininkams; 
Valių Kazlauską, istoriką, visuomeninės organizacijos ,,Tyzenhauzų paveldas“ narį, už nenuilstamą energiją išsaugoti laisvės kovų istoriją ir vadovavimą Šimtme-

čio aikštės įamžinimo iniciatyvinei grupei; 
Vaclovą Kontrauską, projekto ,,Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ ambasadorių, Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus direktorių ir įkūrėją, už kultūros 

paveldo saugojimą, jo sklaidą, įdomias idėjas ir nuoširdų bendradarbiavimą, vykdant projektą ,,Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“; 
Romą Kundelį, buvusį Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro darbuotoją, už gerą vadybinę veiklą ir sporto plėtotę rajone; 
Laimą Klasinskienę, Rokiškio krašto muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėją, už nuoširdų ilgametį muziejinį-edukacinį darbą, Rokiškio 

krašto istorijos puoselėjimą ir sklaidą; 
Albertą Mikulėną, buvusį Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorių, už sėkmingą ilgametį, rūpestingą vadovavimą Rokiškio Rudolfo Lymano 

muzikos mokyklai ir indėlį, kuriant šiandienos modernią, patrauklią, kūrybišką, ieškančią inovacijų muzikos mokyklą; 
Eimantą Noviką, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos kleboną, dekaną, už sakralinio kultūros paveldo puoselėjimą ir išsaugojimą, už iniciatyvą 

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje atverti ilgai po medžio grindimis tūnojusias istorines vertybes, už Rokiškio miesto vardo garsinimą; 
Vilmą Steputaitienę, Kamajų Šv. Kazimiero parapijos vargonininkę, ansamblio vadovę, projektų autorę, sielovadininkę, už šiuolaikišką požiūrį sielovados erdvė-

se per tikybos, etikos, filosofijos prizmę, aktyvų savo krašto garsinimą bei nepailstamą siekį kurti, plėtoti žinias ir priimti naujus iššūkius; 
Virginą Stukaitę, viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Obelių ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytoją, už ilgametį, 

atsakingą darbą, nuoširdų rūpinimąsi pacientais, už savo profesijos, žmogiško santykio tarp specialisto ir paciento puoselėjimą; 
Agnę Šapokaitę, Skemų kaimo bendruomenės narę, už aktyvią veiklą rengiant ir įgyvendinant projektus, telkiant Skemų kaimo bendruomenę, gyvenamosios 

aplinkos puoselėjimą; 
Arvydą Šapoką, Skemų kaimo bendruomenės pirmininką, už projektines iniciatyvas ir aktyvią bendruomeninę veiklą; 
Justiną Šapolą, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vargonininką, už pagalbą organizuojant tarptautinį vargonų muzikos festivalį bei vargonų 

muzikos populiarinimą ir Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vargonų išsaugojimą; 
Rimą Šimėnienę, Juodupės gimnazijos istorijos mokytoją ekspertę, už Rokiškio krašto vardo garsinimą, vykdant inovatyvias ir mokinius įtraukiančias sociali-

nes-pilietines veiklas; 
Ritą Viskaitienę, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėją, už reikšmingos krašto kultūros 

istorijai knygos ,,Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos istorija“ projektines, sudarymo ir parengimo leidybai veiklas; 
Šarūną Vingelį, profesionalų krepšininką, už aukštus sportinius pasiekimus bei krepšinio ir Rokiškio vardo garsinimą pasaulyje ir Europoje; 
Simoną Zajančiauskaitę, projekto ,,Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ ambasadorę, muzikę, pianistę, M. K. Čiurlionio menų mokyklos dėstytoją, už Ro-

kiškio miesto vardo garsinimą ir ilgametį Rokiškio klasikinės muzikos festivalio organizavimą; 
Justiną Zajančiauskaitę, projekto ,,Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ ambasadorę, muzikę, Paryžiaus ( Prancūzija) styginių kvarteto ,,Elysee Strink Ouart“ 

smuikininkę, už Rokiškio miesto vardo garsinimą ir ilgametį Rokiškio klasikinės muzikos festivalio organizavimą;
Ireną Žindulienę, Konstantinavos bendruomenės santalkos pirmininkę, už projektines iniciatyvas ir aktyvią bendruomeninę veiklą; 
projekto ,,Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ darbo grupę už bendrystę pasirengiant ir įgyvendinant Rokiškio rajonui svarbų kultūros projektą. 
Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, skundą (prašymą) paduodant jos buveinėje Vilniuje (adresas – Žygi-

mantų g. 2, Vilnius), Lietuvos Respublikos iki teisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Ramūnas GODELIAUSKAS
Užs. 0937

VAIZDO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį ir mažai naudotą, 
81cm įstrižainės televizorių 
Samsung. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 682 74 328.  
Kupiškis
• Naują, didelį televizorių. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Televizorių ŠILELIS SL 1434 su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

Prekyba mėsa „Maximoje“ buvo sustabdyta dėl taršos „Biovelos“ produkcijoje
Prekybos tinklas „Maxi-

ma“ penktadienį sustab-
dė prekybą šviežia mėsa 
nustačius mikrobiologinę 
taršą bendrovės „Biove-
la“ kiaulienos sprandinė-
je ir kumpyje. Šiuo metu 
tiekimas prekybos tinkle 
jau atnaujintas, pranešė 

„Maxima“.

„Savo prekybos tinkle 
nuolat atliekame nepriklau-
somus tyrimus. Atliekant 
vienus iš tokių savikontrolės 
tyrimų, buvo rasta mikrobio-
loginė tarša „Biovelos“ kiau-
lienos sprandinėje ir kumpy-

je“, – šeštadienį išplatintame 
pranešime teigė „Maximos“ 
Komunikacijos ir korporaci-
nių reikalų departamento di-
rektorė Ernesta Dapkienė.

BNS ji teigė, jog prekyba 
šviežia mėsa ir marinuotais 
produktais sustabdyta kilus 
įtarimams dėl mikrobiologi-

nės taršos salmonelėmis.
Apie situaciją informuota 

Valstybinė maisto ir veterina-
rijos tarnyba. Tyrimo rezulta-
tai bus žinomi šią savaitę.

Prekyba šviežia mėsa ir 
marinuotais produktais penk-
tadienį buvo sustabdyta tik 
Lietuvoje esančiose tinklo 

parduotuvėse. Šalyje veikia 
247 „Maxima“ parduotuvės.

Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos atstovė 
Jurgita Savickaitė BNS sakė, 
kad tarnyba tyrimą pradėjo 
dėl įtariamos mikrobiologi-
nės taršos salmonelėmis.

BNS inform.
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Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką 
Bendrojo skyriaus vyriausiojo informacinių technologijų specia-
listo pareigoms užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 parei-
gybė, A2 lygis)), pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,6 iki 6,93 
(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio 
darbo patirties (metais).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 0939

Startuoja 2020-ųjų Užimtumo didinimo programa. 
Informuojame, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija, įgyvendin-

dama Rokiškio rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programą, 
patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. spren-
dimu Nr. T-264 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo 
programos 2020 metams patvirtinimo“, vykdo darbdavių pageidaujančių įgy-
vendinti šią programą atranką.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, iki 
2020 m. vasario 19 d. 17 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Tur-
to valdymo ir ūkio skyriui (Respublikos g. 94, Rokiškis, 207 kab.) turi pristatyti 
Užimtumo didinimo programos darbų organizavimo paraišką ir sąmatą. Doku-
mentai pateikiami užklijuotame voke. Ant jo nurodomi teikėjo rekvizitai, data, 
ir užrašas „Užimtumo programos darbdavių atrankai“. 

Paraiškos formą ir Rokiškio rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didi-
nimo programą rasite www.rokiskis.lt. Informaciją teikia Turto valdymo ir 
ūkio skyriaus vyr. specialistė R. Danienė el. p. r.daniene@post.rokiskis.lt, tel. 
8 656 62984. 

Užs. 0940

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO 
VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens ko-
das 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji se-
niūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilno-
jamasis turtas – negyvenamos patalpos bendrabučio su mokslo paskirties patal-
pomis pastate, esančiame Kauno g. 31 A, Rokiškyje (  statinio žyma plane – 1N5p, 
unikalus numeris – 7397-2000-9014, bendras pastato plotas – 2 640,38 kv. m.:

1. nuomojamas plotas – 74,90 kv.m. (nuomojamų patalpų indeksai: 1-20, 
1-21, 1-22) veiklai, susijusiai su pagalba sergantiems žmonėms, ginant jų vie-
šuosius interesus. Turto nuomos sutarties terminas – 5 (penkeri) metai. Pradinis 
nuompinigių dydis – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. Viso nuomojamo 
ploto nuomos kaina – 224,70 Eur/mėn.

2. nuomojamas plotas – 37,29 kv.m. (nuomojamų patalpų indeksai 1-4,1-
5,1-6,1-7, 1-8, 1-12) švietimo veiklai. Turto nuomos sutarties terminas – 2 (dve-
ji) metai. Pradinis nuompinigių dydis – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. 
Viso nuomojamo ploto nuomos kaina – 111,87 Eur/mėn.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant 
mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pa-
teiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą 
– 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. vasario 17 d. 8.00 val. iki 2020 
m. vasario 20 d. 13.00 val. 210 kabinete, atsakingas asmuo – Asta Mikulionienė, 
tel. 8458 26926.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia 
komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio 
pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, 
adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška 
, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmo-
nės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuo-
moti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos 
turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskai-
tos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigi-
mo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pra-
dinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam 
nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu 
į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkur-
są laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. vasario 11-12 d. Atsakingas asmuo – Algirdas 
Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. vasario 20 d. 14.00 val. Melioratorių g.1A, 
Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Užs. 0938

PASLAUGOS

• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  

Rokiškis
• Teikiu virinimo paslaugas 
(automobilių ir kt.). Papildomas 
tel.  860210171. Tel. 8 687 38 103. 
Rokiškis
• MB GIRIUNTA nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 
operatoriumi. Atlieka visus žemės 

kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Krovinių pervežimas iki 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Išblaivinimas/kodavimas namuose 
visą parą! Patyręs medicinos 
personalas teikia anonimines, 
kokybiškas ir pigias paslaugas: 
paciento gydymą jo namuose po 
ilgalaikio alkoholio vartojimo bei 
esant sunkiam pagirių sindromui. 
Papildomas tel. +370 654 53447. 
Tel. 8 677 63 395. Rokiškis
• Atlieku įvairius elektros darbus. 
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 4 kambarių (78 kv. m) butą 
Juodupėje, Prūdupės g. Namas 
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Laisvės g.13

Užs. 0934

Kviečiame mokytis
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Taikos g. 

19)  organizuojami nemokami skaitmeninio raš-
tingumo mokymai. Tema „Būk aktyvus, unikalus ir 
verslus“. Programoje:  kaip saugiai naršyti interne-
te ir atpažinti saugias svetaines, kaip sukurti inter-
neto svetainę ar tinklaraštį. 

Mokymai vyks vasario 26 – 27 dienomis nuo 
10 val. Trukmė  6 val. Registracija telefonu: 8 458 
52793 (darbo valandomis), arba bibliotekoje. 

Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą 
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė.

2020.02.24 9.30 val. Laukininkų k., Juodu-
pės sen., Rokiškio raj., numatomi žemės skly-
po Nr.7355/0002:116 geodeziniai matavimai. 
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo 
Nr.7355/0002:156 paveldėtojus. 

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

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

renovuotas, 2 aukštas iš 4. Butas 
parduodamas su kai kuriais baldais 
ir buitine technika. Yra rūsys. 
Didelė automobilių stovėjimo 
aikštelė. Išsamesnės informacijos 
kreiptis telefonu. Tel. 8 678 55 817. 

Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio gatvėje. 
Garažas pietinėje pusėje, yra rūsys-
duobė. Tel. 8 605 03 189.  
Rokiškis
• Mūrinį, ne kampinį garažą šalia 
autobusų stoties, 6 korpuse. Garaže 
yra duobė, keletas stacionarių 
lentynų, sutvarkytas stogas. Greta 

esančiame garaže yra įmontuota 
kamera, todėl visada bus užtikrintas 
saugumas. Kaina 3750 Eur.  
Tel. 8 698 38 826. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Parduodamas arba išnuomojamas 
garažas Rokiškyje, Gruodžio g. 
(mūrinis, apskardintos durys, 
didelis asfaltuotas kiemas, duobė 
po visu garažu, sausas rūsys 
daržovėms, 22 kv. m, 3600 Eur. 
arba 30 Eur/mėn.). Papildomas tel. 
+37069924869. Tel. 8 615 31 463. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 

Panevėžio gatvėje, 4 aukšte. Kaina 
28000 Eur. Tel. 8 602 46 342. 
Rokiškis
• 6 a sodą Steponyse, Obelėlės g. 
Nedidelis namelis, kūdra. Nėra 
elektros. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis
• Neseniai suremontuotą 2 
kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g, 2 aukšte. Galutinė 
kaina. Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio miesto. 
Yra 2,4 ha žemės. Tel. 8 627 08 
628. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
2 aukšte, Panevėžio g. Mūrinis 
namas. Be remonto. Kaina   

galutinė. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• Labai geroje vietoje, pigiai, 
namą, ūkinius pastatus, pirtį, 
medinį garąžą. 0,28 ha žemės, 
Panemunėlio gelž. st.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių šiltą ir tvarkingą butą 
Panevėžio g. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, Sodų 
g. 13. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• 4 žemės sklypus, plotas 11,7216 

ha. Sklypai yra Rokiškio r. sav., 
Kriaunų sen., Bobriškio kaime. 
Du sklypai ribojasi su Sartų ežeru. 
Žemės kaina 62 Eur/a (72673 Eur). 
Platesnė informacija tel. 8 621 
15837 arba el. p. t.masionyte@
gmail.com. Tel. 8 604 41 875. 
Rokiškis
• Erdvų, 64 kv. m 3 kambarių 
butą Rokiškyje, Panevėžio g., 5 
a. Plastikiniai langai, šarvo durys, 
didelis rūsys, balkonas. Nedideli 
šildymo mokesčiai, butas ne 
kampinis, langai į abi puses, šiltas. 
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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
15:15 Laba diena, 
Lietuva
16:00 Nacionalinės Jono 
Basanavičiaus premijos 
įteikimo iškilmės. 
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 Ištikimybė
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 Ištikimybė
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:25 Naujakuriai
05:50 Atsargiai! Merginos
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi

12:00 Tarp mūsų mergaičių 
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 II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Lūšnynų milijonierius
22:25 Vikinglotto
22:30 Lūšnynų milijonierius
00:30 "Majų" baikerių klubas 
01:40 Makgaiveris 
02:30 Legendos 
03:20 Tironas 
04:25 "Majų" baikerių klubas
05:30 Tarp mūsų mergaičių

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 Pasaulinis karas Z
00:50 Akloji zona 
01:40 Mergina traukiny

06:55 CSI. Majamis 
07:50 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 Kovotojas
23:10 Nežemiška audra
00:55 Didžiojo sprogimo teorija 
01:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės

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 „Žolė po sniegu” 
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 „Žolė po sniegu” 
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 „Žolė po sniegu” 
04:45 Gyvenimas
05:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
05:45 „Vieno nusikaltimo 
istorija“

KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 0

2.
13 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 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Lietuvos 
nacionalinių kultūros ir 
meno premijų įteikimo 
iškilmės. 
16:00 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

05:30 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Keršytojų komanda 
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 Tarp mūsų mergaičių
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 3. Padėtis be 
išeities
23:50 "Majų" baikerių klubas 
01:00 Makgaiveris 
01:50 Legendos 
02:35 Amerikietiška siaubo istorija 
03:45 "Majų" baikerių klubas 
04:45 Naujakuriai 
05:35 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Ponas Bynas 
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 Lūžio taškas
00:40 Akloji zona 
01:30 Pasaulinis karas Z
03:25 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
03:55 RETROSPEKTYVA

06:55 CSI. Majamis 
07:50 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 Roninas
23:20 Kovotojas
01:15 Didžiojo sprogimo teorija 
01:55 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 „Žolė po sniegu” 
12:10 TV parduotuvė
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
14:00 Oponentai
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Žolė po sniegu” 
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 „Žolė po sniegu” 
04:45 Skyrybos
05:25 „Pone prezidente” 
05:45 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
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14 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 Dangoraižio 

apiplėšimas
00:35 Giliam dugne 
02:10 Rimas
02:45 Po pamokų. 
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 

05:10 Naujakuriai 
05:35 Tarp mūsų mergaičių 
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 Tarp mūsų mergaičių 
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Dama ir valkata
21:05 Mažoji Italija
23:15 Brangusis Džonai
01:25 12 galimybių 3. Padėtis be 
išeities 
02:55 Lūšnynų milijonierius 
05:05 Makgaiveris 
05:50 Atsargiai! Merginos

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Ponas Bynas 
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 Laiko ribos
22:50 Vingiuotas kelias namo
00:45 Naujoji karta Z
02:40 Lūžio taškas

06:55 CSI. Majamis 
07:50 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 Trigubas X
23:50 Roninas
02:00 Didžiojo sprogimo teorija 
02:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:25 „Pone prezidente” 
05:45 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 Oponentai
08:00 Greiti pietūs
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Žolė po sniegu” 
12:10 TV parduotuvė
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
14:00 Mano vieta
14:30 Kryptys LT
15:00 „Pavojingi jausmai”

16:00 Reporteris
17:00 „Žolė po sniegu” 
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 „Pone prezidente” 
00:30 Pavojingi jausmai 
01:30 Skyrybos
02:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
03:10 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:55 „Žolė po sniegu” 
04:45 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:25 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo istorija“

Su virtuvės baldais ir įranga, yra 
dvi spintos/drabužinės. Kaina 
34000 Eur. Tel. 8 673 11 487. 
Rokiškis
• 1 kambario, 36,43 kv. m butą 
su daliniais patogumais (šaltas 
vanduo, tualetas) Rokiškio 
senamiestyje. Reikia remonto. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 643 60 333. Rokiškis
• 0,52 ha žemės sklypą Rokiškio 
raj., Panemunėlio sen., Šetekšnių k. 
1. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Namą, tinkantį didelei šeimai arba 
dviems šeimoms. Yra trys įėjimai, 
kuriuos galima atskirti. Sklypo 
plotas 12,69 a. 200 kv. m ploto, 
dviejų aukštų ir rūsys su mansarda. 
Su ūkiniais pastatais, garažais. 
Kaina 125000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
S. Neries g., Rokiškyje, netoli 
Sporto mokyklos. Namo plotas 124 
kv. m, 6 kambariai, visos miesto 
komunikacijos, yra rūsys. Sklypas 
- 5,99 a. Aptverta teritorija. Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis

• 60 a namų valdos sklypą vos už 
500m nuo Sartų ežero su parengtais 
namo projektais ir išduotu 
galiojančiu statybos leidimu 
bei trifaze elektros instaliacija. 
Projektuojamo namo plotas 113,2 
kv. m. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą Panevėžio 
g. 1 aukšte į 3 arba 4 kambarių butą 
Rokiškio mieste. Tel. 8 608 44 484. 
Rokiškis
• Namų valdos sklypą P. Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypas taisyklingos 
stačiakampio formos. Sklypo plotas 
11,03 a. Sklypo naudojimo pobūdis 
- mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statyba. Žemės sklypas suformuotas 
atlikus kadastrinius matavimus. 
Kaina 8000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Namų valdos sklypą prie pat 
Rokiškio dvaro ir aerodromo. 
Sklypo plotas 47 a. Žemės sklypo 
naudojimo būdas - vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorija. Našumo balas - 37,8. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis

• Garažą Pagojėje. Naujai 
suremontuotas stogas, skardintos 
durys, trifazė elektros instaliacija, 
po visu garažu rūsys 6x4 m. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 658 88 388. 
Rokiškis

PERKA

• Pirksiu 1-2 kambarių butą su 
patogumais Rokiškyje. 5 aukštas 

ir bendrabučio tipo nedomina. 
Pageidautina renovuotame name. 
Tel. 8 654 05 769. Rokiškis
• Pirksiu traktorių JUMZ-6 didžiąją 
kabina, ilgastrėlį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 647 90 701. 
Rokiškis
• Perku avižas. Tel. 8 628 23 751. 
Rokiškis
• Perku VW Sharan 1996 m. variklį 
1,9 l, 66 kW. Tel. 8 606 68 316. 
Rokiškis
• Pirksiu butą 1, 2 ar 3 aukšte. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomuočiau 2 kambarių butą, 
tik tvarkingą. Tel. 8 628 43 910. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą Rokiškio r. Gali 
būti apleistas.  Domina 20 km 
aplink Rokiškį. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Ieškau buto su išperkamąja 
nuoma. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 83 486. Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės ūkio 

paskirties sklypą. Kaina pagal 
susitarimą. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 23 579. Rokiškis
• Gera kaina išsinuomuočiau 
žemės ūkio paskirties žemę. 
Siūlyti įvairius variantus. Aplink 
Nevierių k., Panemunėlio gelž. st 
ir Panemunėlį. Tel. 8 695 08 688. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
Rokiškyje prie IKI prekybos  
centro, ilgam laikui. Mūrinis 
namas, 3 aukštas. Depozitas 150 
Eur. Tel. 8 672 03 295.  
Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Ieškau buto nuomai Rokiškyje. 
Gali būti 1-2 kambarių. Domina 
įvairūs pasiūlymai.  
Tel. 8 650 01 109. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 13 mėn. katytę. Sterilizuota 
ir nukirminta. Juoda, baltu 
kaklaraiščiu ir baltais batukais.  
Tel. 8 687 85 075.  
Rokiškis
• 3 Lietuvos juodagalvių aveles. 
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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.)

Stambios, gražios, tinka mėsai ir 
veislei. Tel. 8 626 61 092.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Man 19 m. Galiu 
dirbti įvairų darbą.  
Tel. 8 648 14 823. Rokiškis
• Galiu prižiurėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau traktorininko arba gerai 
apmokamo kito darbo.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• 45 metų moteris ieško valytojos 
arba auklės darbo.  
Tel. 8 616 74 282. Rokiškis
• 27 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Darbo nebijau. Tel. 8 699 28 
563. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu visas 
vairuotojo ir traktorininko 

kategorijas, 95 kodą. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B 
vairuotojo, traktoristo Tr1, Tr2, 
SZ, autokrautuvo vairuotojo 
pažymėjimą. Galiu dirbti šaltkalviu, 
ar kitokį darbą. Laukiu pasiūlymų. 
Tel. 8 626 22 974. Rokiškis
• 35 m. moteris ieško darbo. 
Turiu B kategorijos teises. Laukiu 
pasiūlymų. Tel. 8 624 51 287. 
Rokiškis
• Mergina ieško darbo Rokiškyje, 
esu registruota darbo biržoje. 
Darbas gali būti ir pamaininis.  
Tel. 8 633 87 398. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. A, B, C, 
CE kategorijos, 95 kodas. Patirtis 
13 metų įvairiose srityse.  
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus, galinčio suvirinti 
(perdirbti) traktorinę priekabą.  
Tel. 8 623 43 539.  
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 
sumūryti sieną iš baltų plytų. 
 Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Ieškoma buhalterė (-is). Darbas 
0,5 etato. Privalumas - patirtis su 
AD Apskaita programa.  
Tel. 8 623 12 902. Rokiškis
• Siūlo darbą miškąvežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis

KITA

• Įvairią pjautą medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Oro kompresoriaus galvą. Kaina 

35 Eur. Tel. 8 620 28 050. 
 Rokiškis
• Rugius. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Vieną sezoną naudotą cirkuliacinį 
siurblį WILO 25-40. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Storasienę metalinę 4 m ilgio 
kuro talpą. Galima derėtis. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 687 57 546. 
Rokiškis
• Skrynią 1,5x0,9 m. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Skaldytas spygliuočio malkas. 8 
erdv/m. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 69 514. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Biokuro žaliavą.  

Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Pigiai, 3 vnt. dujų balionų.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Šienainio rulonus. Kaina: 1 vnt. 
- 20Eur. Galiu pakrauti. Rokiškio 
raj., Salos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 662 37 632. Rokiškis
• Beržines malkas kaladėmis. 
Mašininė priekaba (zubrionok) - 50 
Eur. Tel. 8 629 43 053.  
Rokiškis
• Pigius audinius.  
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
• Įvairias skaldytas malkas.  
Tel. 8 640 14 319. Rokiškis
• Lagamino formos talpą ir 
nedidelę statinaitę.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinį vandens 
šildytuvą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• Šieną rulonais, kaina 10 Eur/vnt. 
Tel. 8 612 30 369. Rokiškis
• Šuns būdą. Kaina negalutinė, 
būklė ideali. Kaina 150 Eur. Tel. 8 
636 72 143. Rokiškis
• Skaldytas lapuočio malkas. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Naujus School Nail prietaisus nuo 
nagų grybelio, pėdų šveitiklius. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių, pelių, 
žiurkių, blakių, vorų ir kt. Siunčiu. 

Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur, miežiai 7 Eur. 
Miltai: kviečių 9 Eur, miežių 8 Eur. 
Kazliškio seniūnija. Pristatyti gali, 
bet už mokestį. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S 16GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Huawei P20 lite. Skilęs priekinis 
ekranas, bet naudotis visiškai 
netrukdo. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 623 67 846. Rokiškis
• Labai geros būkles iPhone 
6S. Pilnas komplektas. Pirktas 
Vokietijoje. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 687 32 309. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7 32GB, spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį telefoną iPhone 
SE 32GB su krovikliu. Atsakau ir į 
sms. Tel. 8 679 72 890.  
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Vasario 11-oji, 
antradienis, 

7 savaitė
Iki Naujųjų liko 324 dienos.

Pasaulinė ligonių diena
Europos skubios pagalbos 

telefono numerio 112 diena
Tarptautinė moterų ir mergaičių 

moksle diena
Tarptautinė saugesnio 

interneto diena
Saulė teka 7.52 val., 
leidžiasi 17.15 val. 

Dienos ilgumas 9.23 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Adolfas, Algenė, Algenis, Algirda, 
Algirdas, Aumantas, Aumantė, 

Dovilė, Kertautas, Kertautė, 
Kervainas, Kervydas, Liucijus.
Rytoj: Benediktas, Deimantė, 

Deimilas, Deimilė, Elmis, Eulalė, 
Eulalija, Mantas, Mantmina, 

Mantminas, Rainoldas, 
Reginaldas, Renalda, Renaldas.

Poryt: Algauda, Algaudas, 
Benigna, Benignas, Eisra, 
Kotryna, Loreta, Putaviras, 
Putviras, Ugnė, Ugnius..

Dienos citata
„Švari sąžinė –

 patogiausia pagalvė“ 
(H. Ibsenas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1858 m. šventoji Lurdo Ber-
nadeta, tikrasis jos vardas Mari 
Bernadeta Subiru, Prancūzijos 
Lurdo mieste pirmą kartą išvydo 
mergelę Mariją. 

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1624 m. prasidėjo Lenkijos ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės Seimas, svarstęs tolesnį 
karo su Švedija planą.

1938 m. priimta Lietuvos 
Konstitucija, pagal kurią Prezi-
dentui tapo pavaldūs visi vals-
tybinės valdžios organai, o Pre-
zidentas - niekam nepavaldus ir 
niekieno neatšaukiamas.

1945 m. Kryme, Jaltoje, pasi-
baigė JAV, Didžiosios Britanijos, 
Sovietų Sąjungos konferencija, 
kurioje Europa buvo padalyta 
įtakos sferomis. Lietuva tapo So-
vietų Sąjungos „globotine“.

1991 m. Islandijos parlamen-
tas pripažino Lietuvos Respubli-
ką de jure ir įpareigojo Islandijos 
vyriausybę užmegzti diplomati-
nius santykius su Lietuva.

Post scriptum
Gyvenimas be žmonos – 
kaip daržas be tvoros.

Rokiškis
• Asus Zenpad 8.0. Būklė labai 
gera. Komplekte dėžutė, kroviklis, 
dėklas. 16 GB, papildomai dedama 
micro SD kortelė, yra 3G.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Idealų, kaip naują Samsung 
J7. Dedamos dvi sim, pilnas 
komplektas plius du dėklai. 
Atsakau į sms. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką lovytę su čiužiniu. Ilgis 
160 cm, plotis 80 cm. Naudota, bet 
geros būklės. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 81 899. Anykščiai
• Elektrinį paspirtuką iš Švedijos už 
simbolinę kainą. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Naudotą Hauck sportinį vežimėlį. 
Dar puikiai tinkamas naudoti, tik 
yra nusidėvėjimo žymių. Galimos 
trys padėtys, sulankstomas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 693 15 791.  
Rokiškis
• Vežimėlį Adamex 3in1. Labai 
patogus, tik sportinė dalis lūžusi 
ir nebereguliuojama. Bet lopšio ir 
automobilinės kedutės būklė puiki. 
Dėl kainos galima derėtis. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 693 15 791.  
Rokiškis
• Lavinamąjį kilimėlį. Geros 
būklės, beveik naujas, pirktas 
naujas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Dvi vaikiškas lovytes su 
čiužinukais, naudotos, būklė gera. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 624 81 492. 
Anykščiai
• Labai gražų kūdikio vežimėlį, 
būklė kaip naujo, praktiškai 
ir nenaudotas, su galiojančia 
garantija. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 624 81 488. Anykščiai

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą elektrinį paspirtuką. 
Reikėtų tik pakeisti ekranėlį. 
Visiškai pakrauta baterija 
važiavimo atstumas 25 km, 
didžiausias greitis 20 km/val. 250 
W variklis. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• Opel Astra 2 l, 60 kW, TA iki 
2021.01.18,. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• 2004 m. Opel Meriva. TA 
galiojanti. Tel. 8 620 16 002. 
Rokiškis
• VW Passat 2000 m., 1,9 l, TDI, 
96 kW. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 638 40 484. Rokiškis
• Volvo S80 2,5 l, tdi, automatinė 
pavarų dėžė. Visa informacija 
telefonu. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 626 98 422. Rokiškis
• 2002 m. 11 mėn. VW Passat 1,9 l, 
tdi, 96kW. Tvarkingas automobilis, 
TA iki 2022.02. Kaina 1299 Eur. 
Tel. 8 699 43 030. Rokiškis
• Visureigį Hyunday Terracan, 2005 
m., 2,9l, crdi, 120 kW, tvarkingas. 
Iš Vokietijos, nauja TA iki 2022. 
Kaina 2399 Eur. Tel. 8 699 43 030. 

Rokiškis
• Išskirtinės išvaizdos Toyota Rav 
4. 2004 m., atnaujintas, 85 kW, 
geru varikliu. Diržai keisti, galima 
važiuoti 60000 km, tepalai nauji, 
rankinis stabdis ir visa važiuoklė 
sutvarkyta, viskas veikia. 4 el. 
langai, klimato kontrolė, borto 
kompiuteris ir kt. TA 2 metams. 
Kaina 3950 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Opel Vectra B 2 l, dyzelis. Puikiai 
užsiveda ir šiltas, ir šaltas. Trauka 
gera, rankinis stabdis veikia, stiklai 
tvarkingi, akumuliatorius geras, 
yra kablys, yra smulkių parūdijimų 
ir defektėlių. Automobilis tapo 
nereikalingu. TA iki 12 d., 
draudimas iki 8 d. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 608 33 563. Zarasai
• Opel Vectra 1998 m., 1,8 l, 84 
kW, benzinas/dujos, sedanas, 
tamsiai žalias. TA iki 2021.12. 
Itin taupiai važiuojantis. Priedo - 
vasariniai lieti ratai. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Audi 100 Avant 2,5 l, viskas 
tvarkinga, TA, draudimas. Sėdi ir 
važiuoji. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 681 48 463. Rokiškis
• VW Transporter 1991 m., 
2,4 l, dyzelis. Krovininis (su 
kėbulu). 5 sėdimos vietos. 4x4, 
TA nėra. Rankinis stabdis laiko, 
stiklai sveiki. Išsamiau telefonu. 
Nesupuvęs, tinkamas ūkyje. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• Visą arba dalimis Audi A4, 
benzinas/dujos (tiesioginės). 

Kaina 200 Eur. Tel. 8 684 12 155. 
Rokiškis
• Citroen Xsara Picasso 2001 
m., 1,8 l, 85 kW, benzinas/dujos. 
Mėlynas. TA iki 2021.11. Dujų 
balionas atsarginio rato vietoje. 
R15 geros M+S padangos. 
Centrinis, kondicionierius, 
priešrūkiniai žibintai. Geros būklės, 
be rūdžių. Dirba abiem kurais. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Visureigį Toyota RAV 4, 2002 
m., TA iki 2021.08, yra kablys, 
pridedamas vasarinių padangų 
komplektas su ratlankiais. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 612 29 175. 
Rokiškis
• VW Transporter 1996 m., TA 
galioja iki 2021.03. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 620 53 864.  
Rokiškis
• Audi 80. 1989 m., benzinas, TA 
iki 2020.07.03. Sutinku keisti į kitą 
automobilį. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 626 22 974. Rokiškis
• VW Golf. Dyzelis, 2000 m., 1,9 
l, 85kW. Mechaninė 6 pavarų dėžė, 
universalas, juodas. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 616 37 038. Rokiškis
• Audi A6 C4 85kW, TA iki 
2021.12.12 . Tel. 8 674 81 712. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 3. 1,6l, 
benzinas, raudonas, nauja TA. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Sidabrinės spalvos Ford Focus 
C Max 2007 m., 1,8 l, dyzelis, 85 
kW. Variklis su grandininiu varikliu 

tad diržų keisti nereiks. Techniškai 
nepriekaištingos būklės, nauji 
tepalai, filtrai, diskai, kaladėlės, 2 
komplektai ratų, TA iki 2021.09. 
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Visureigį Ssangyong Musso Sport 
2006 m., 2,9 l, td, 88 kW. TA iki 
2020.06. Palėtintojas, blokiruotė, 
lieti ratai 16 col., geros padangos, 
galima dalimis. Kaina 790 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Citroen Evasion 2000 m., turbo 
dyzelis, 1,9 l, 66 kW. 8 sėdimos 
vietos, TA iki 2020.06.15. Kaina 
negalutinė. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Seat Alhambra. TA iki 
2021.09.04. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Grandininį pjūklą Husqvarna 135. 
Galia 1,5 kW. Cilindro darbinis 
tūris 40,9 kub.cm. Svoris (be 
pjovimo įrangos) 4,6 kg. Viskas 
veikia kaip priklauso. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 621 43 341. 
 Rokiškis
• Nedaug naudotą, puikiai veikiantį 
pjūklą Partner 371. Tūris 36.00cc, 
kuro bako talpa 0,4 l, alyvos bako 
talpa 0,3 l, svoris 4,70 kg, variklio 

galia 1,90 AG, variklio galia 1400 
W. Kaina 90 Eur. Tel. 8 621 43 341. 
Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinį pjūklą 
Partner. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Krūmapjovę Husqvarna 325 HS 
99 iš X serijos. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 650 33 390. Rokiškis
• Husqvarna 254, 3,2 kW galios. 
Kaina truputį derinama. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 617 42 328.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Suvirinimo aparatą Deca. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Naudotas kopėčias Forte Tools 
3x14. Už papildomą mokestį 
privežtume. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 09 520.  
Rokiškis
• Standartinio dydžio duris. 
Įstiklintos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 685 86 569. Rokiškis
• Colines lentas, gegnes 5 cm/15, 
sijas 15 cm/15. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Trifazę, tvirto rėmo betono 
maišyklę. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis



 2020-02-1111 psl.

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

AVINAS. Sa-
vaitės pradžioje 
netrūks smulkių 
rūpesčių, reikės 

greitai suktis. Galite prasčiau 
jaustis, bus sunku nugalėti tin-
gulį. Tausokite nervų sistemą, 
atidžiau rinkitės maisto pro-
duktus, daugiau ilsėkitės. Sa-
vaitės viduryje spręsis klausi-
mai, susiję su svarbiais ryšiais, 
gali užsimegzti naujos partne-
rystės. Nesusipratimai laukia 
finansuose, galimi nuostoliai, 
nenumatytos išlaidos – atidžiai 
tvarkykite piniginius reikalus. 
Sudėtingiausia bus savaitės 
pabaiga – netrūks ekstrema-
lių situacijų, galimi audringi 
konfliktai. Kiek palankesnis 
sekmadienis – skirkite laiko 
savo pomėgiams, asmeniniam 
tobulėjimui. 

JAUTIS. Kiti 
gali lengvai pasi-
naudoti jūsų nai-
vumu, patiklumu, 

ypač apdairiai elkitės tvarkyda-
mi piniginius reikalus. Netrūks 
pagundų, gali aiškėti nemalo-
nios paslaptys. Venkite avan-
tiūrų – sugadinsite reputaciją. 
Neskubėkite priimti atsakingų 
sprendimų. Savaitės vidury-
je galima prastesnė savijauta, 
netrūks nervinės įtampos. Ne 
lengvesnė ir savaitės pabaiga: 
pasikeitusios aplinkybės gali 
sukelti nemažai streso.

D V Y N I A I . 
Savaitė prasidės 
nesusipratimais: 
galimos buitinės 

avarijos, kitos problemos pa-
reikalausiančios nedelsiant 
imtis veiksmų. Kils daugiau 
dvejonių, bus sunkiau apsi-
spręsti. Kiek giedresnės nuo-
taikos vyraus savaitės vidu-
ryje – gali užsimegzti nauji 
romanai, nusišypsoti sėkmė 
tvarkant finansinius reikalus. 
Daugiau dėmesio skirkite vai-
kams, dažniau kartu pramo-
gaukite. Savaitės pabaigoje 
nerimą kels suprastėjusi savi-
jauta, gali atsinaujinti lėtiniai 
susirgimai.Ims strigti visi pro-
cesai, aplinkybės vers dažniau 
atsigręžti į praeitį. 

VĖŽYS. Pir-
mosiomis savai-
tės dienomis bus 
daug bendravi-

mo, judesio, norėsite viską 
suspėti. Netrūks miglotų 
aplinkybių, galite susidurti su 
įtartinais asmenimis, pakliūti 
į painias situacijas. Gelbės 
originalus mąstymas, nestan-
dartiniai sprendimai. Savai-
tės viduryje mintys nukryps 
į namus, artimiausią aplinką. 
Galimi nesusipratimai, di-
desni konfliktai su mylimais 
žmonėmis. Skirkite dėmesio 
išvaizdai, pasirūpinkite ne-
priekaištingu įvaizdžiu – tai 
gali daug nulemti. Savaitės 
pabaiga puikiai tiks saikin-
goms linksmybėms, parodų, 
renginių lankymui, asmeni-
niam tobulėjimui. 

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Di-

džiąją savaitės dalį 
tvarkysite kasdie-
nius reikalus, netu-

rėsite laiko linksmintis, pramo-
gauti. Jei laikysitės disciplinos, 
nukreipsite jėgas tinkama lin-
kme, savaitės pradžioje pavyks 
nemažai nuveikti. Nebus svar-
bių permainų ar itin rimtų iš-
šūkių. Savaitės viduryje būsite 
priklausomi nuo aplinkybių, ne 
viskas klostysis taip, kaip norė-
tųsi. Išlikite lankstūs. Netinka-
mas metas didesnėms investi-
cijoms, verčiau susilaikyti nuo 
stambesnių pirkinių. Savaitės 
pabaigoje daugiau nerimo kels 
tarpusavio santykiai – norėsis 
prisiminti senas nuoskaudas, 
bus lengva išprovokuoti galin-
gus konfliktus. 

M E R G E L Ė . 
Laukia sudėtinga 
savaitė. Netrūks 
sumaišties ir įtam-

pos, daugės stresinių situacijų, 
tai ypač pasakytina apie savai-
tės pabaigą. Tausokite sveika-
tą, neprisiimkite daugiau dar-
bų, nei pajėgsite kokybiškai 
įvykdyti. Savaitės pradžioje 
gali išryškėti smulkūs sveika-
tos negalavimai, dažniau jau-
sitės suirzę, sutrikę. Tai gali 
neigiamai atsiliepti tarpusavio 
santykiams – būsite linkę iš-
silieti ant artimų žmonių. Ieš-
kokite kokybiškų atsipalaida-
vimo būdų, dažniau pabūkite 
gamtoje. Savaitės pabaigoje 
labai trūks konkretumo, aiš-
kumo – ne laikas atsakingiems 
sprendimams.

S VA R S T Y -
KLĖS. Laukia 
miglota savaitės 
pradžia. Būsite 

priversti veikti slapta. Gali 
atsiskleisti nemalonios tiek 
jūsų pačių, tiek kitų paslaptys. 
Venkite avantiūrų: bus lengva 
ilgam susigadinti savo gerą 
vardą, tapti atpirkimo ožiu. 
Imdamiesi pavestų užduočių, 
laikykitės aukščiausių standar-
tų, nesuteikite pagrindo apkal-
boms. Nepavyks išvengti nusi-
vylimų tarpusavio santykiuose. 
Atsargiau žadėkite – sunkiai 
seksis objektyviai vertinti si-
tuaciją. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžioje būsite 
savo sėkmės kal-

viai: ar gebėsite išnaudoti pa-
lankias progas. Puikus metas 
komandinei veiklai, bendriems 
tikslams. Lengvai įsiliesite į 
kolektyvą, jūsų nuomonė bus 
vertinama. Venkite arogantiš-
ko elgesio, neužrieskite nosies: 
nepakeičiamų nėra. Savaitės 
viduryje gali apnikti melan-
choliškos nuotaikos, dažniau 
norėsis atsiriboti nuo aplinkos 
šurmulio. Gali prireikti veikti 
slapta, neatskleidžiant tikrųjų 
savo motyvų. Savaitės pabai-
goje nuolat atsidursite įvykių 
centre. Galima akistata su 
žmonėmis iš praeities. 

ŠAULYS. Ne-
paisant nesklan-
dumų ir miglotų 
aplinkybių galite 

nemažai nuveikti. Nebijo-
kite drąsių, nestandartinių 
sprendimų – jie lems sėkmę. 
Savaitės viduryje išaugs ko-
lektyvo reikšmė. Daug lems 
turimi ryšiai, komunikaciniai 
gebėjimai. Palanku pristatyti 
turimas idėjas, imtis grupi-
nės veiklos. Savaitės pabai-
goje vyraus melancholiškos 
nuotaikos, gali persekioti 
pesimistinės mintys, norėsis 
atsiriboti nuo aplinkos šur-
mulio. 

OŽIARAGIS. 
Pagaliau pavyks 
atsipalaiduoti. Tu-
rėsite daugiau lai-

ko pomėgiams, asmeniniam 
tobulėjimui. Tai produktyvus 
metas – nešvaistykite laiko 
veltui! Seksis tvarkant finan-
sinius reikalus, palanku plė-
toti tarptautinius santykius, 
projektus. Netrūks nuotykių, 
netikėtumų. Išlikite socialiai 
aktyvūs – tikėtinos smagios 
ir naudingos pažintys. Dina-
miškiausias ir aktyviausias 
savaitės vidurys – netrūks 
ambicingų sumanymų, galimi 
didesni iššūkiai. Savaitės pa-
baiga miglota, tačiau netrūks 
progų pasilinksminti. 

VA N D E N I S. 
Daugiausia nesu-
sipratimų laukia 
santykių fronte ir 

tvarkant piniginius reikalus. 
Nesusižavėkite rizikingais 
projektais. Savaitės vidu-
ryje gerės tiek nuotaikos, 
tiek situacija. Gali išaugti 
populiarumas, ateiti dosnūs 
pasiūlymai. Tai tinkamas 
laikas tolesnėms kelionėms 
planuoti, tikėtinos naudingos 
pažintys. Raskite laiko savo 
pomėgiams, asmeniniam to-
bulėjimui. Periodo galas bus 
ir vėl įtemptas – daugės ne-
susipratimų darbo aplinkoje, 
bus lengva privelti apmau-
džių klaidų. 

ŽUVYS. Svar-
biausius ir sudėtin-
giausius reikalus 
tvarkykite pirmoje 

savaitės pusėje. Savaitės pra-
džioje netrūks bendravimo, 
gali tekti dalyvauti derybose, 
užimti tarpininko vaidmenį. 
Kiek sudėtingesnis laikas as-
meniniams santykiams – ga-
lite susidurti su nepagrįstais 
kaltinimais, absurdiškais rei-
kalavimais. Ir patys būsite 
linkę regzti intrigas – venkite 
psichologinių žaidimų. Savai-
tės viduryje reikės spręsti fi-
nansinius klausimus, palanku 
tvarkyti reikalus, susijusius 
su mokesčiais, paskolomis, 
draudimu, organizuoti bendrą 
biudžetą. Savaitės pabaigoje 
bus galima atsipalaiduoti – ne-
trūks kvietimų pasižmonėti ir 
norinčių palaikyti jums kom-
paniją. www.rokiskiosirena.lt

PRO MEMORIA

Nuoširdžiai užjaučiame 
savivaldybės tarybos narį Gintarą Girštautą 

dėl motinos mirties.
Rajono savivaldybės tarybos vardu 

meras Ramūnas Godeliauskas

Dėl koronaviruso Lietuvoje mažėja 
tranzitinių skrydžių, gali strigti siuntos

Koronaviruso protrū-
kis Kinijoje jau veikia ir 
Lietuvos logistikos vers-
lą – daliai pasaulio oro 
bendrovių nutraukiant 
skrydžius į Kiniją, ma-
žėja tranzitinių skrydžių 
per Lietuvą. Tuo metu 
Kinijoje nedirbant dau-
geliui logistikos centrų ir 
gamybos įmonių, gali su-
trikti pašto siuntų iš Ki-
nijos į Lietuvą siuntimas.

Skrydžių valdymo ben-
drovė „Oro navigacija“ 
skaičiuoja, kad dėl suma-
žėjusių tranzitinių skrydžių 
į Kiniją įmonė gaus mažiau 
pajamų, tačiau didelės įta-
kos jos veiklai tai neturės. 

„Kiek tiksliai pajamų pra-
ras bendrovė, kol kas apskai-
čiuoti sunku. Tai priklausys 
nuo to, kaip greitai koro-
naviruso iššūkis bus suval-
dytas ir kiek laiko oro ben-
drovės atšaukinės skrydžius 
į Kiniją“, – BNS sakė „Oro 
navigacijos“ Komunikacijos 
vadovas Vytautas Beniušis.

Sausį bendrovė aptarna-
vo 640 tranzitu per Lietu-
vą į Kiniją ir iš jos vykusių 
skrydžių – 6 proc. mažiau 
nei pernai. Pirmosiomis va-
sario dienomis jų sumažėjo 
43 procentais.

Vidutiniškai už vieną 
skrydį per Lietuvos oro 
erdvę iš Europos į Kiniją 
įmonė gauna apie 170 eurų 
pajamų.

Tranzitiniai skrydžiai su-
daro apie 75 proc. visų „Oro 
navigacijos“ aptarnaujamų 
skrydžių. Už juos įmonė 
kasmet gauna apie 21 mln. 
eurų – apie 70 proc. visų 

pajamų. Skrydžiai į Kiniją 
kasdien sudaro apie 4-6 proc. 
visų per Lietuvą atliekamų 
skrydžių.

Lietuvos pašto Korpora-
tyvinių reikalų departamento 
vadovės Vaidos Budrienės 
teigimu, kol kas siuntos iš 
Kinijos į Lietuvą atkeliauja 
be sutrikimų, tačiau gali už-
strigti siuntų išsiuntimas iš 
Kinijos, kur nedirba daugelis 
logistikos centrų ir gamybos 
įmonių. 

„Kol kas sutrikimų nefik-
suojame, siuntos gaunamos, 
tačiau matydami situaciją ir 
kaip viskas vystosi, darome 
prielaidą, kad greičiausiai Ki-
nijoje užstrigs siuntų išsiun-
timas. Elektroninės parduo-
tuvės priiminėja užsakymus, 
bet nėra kam pakuoti, išsiųsti, 
pagaminti. Šitoje dalyje gali 
būti sutrikimų“, – BNS sakė 
V. Budrienė. 

Daugiau informacijos ji 
žadėjo pateikti pirmadienį, 
kai po naujametinių atostogų 
Kinijoje į darbą grįš verslo 
centrai, elektroninės parduo-
tuvės. 

Siuntos iš Kinijos sudaro 
64 proc. viso siuntinių srau-
to, keliaujančio per Lietuvos 
paštą.

Tuo metu siuntų pristaty-
mo bendrovė „DPD Lietuva“ 
teigia, kad dauguma Kinijos 
elektroninių parduotuvių turi 
sandėlių Europoje, todėl kol 
kas jokių sutrikimų įmonė 
nejaučia. Vis dėlto ateityje, 
jei judėjimas Kinijoje bus ri-
bojamas, gali kilti problemų.

„Kol dar prekiaujama liku-
čiu, sustojusios gamyklos dar 
problemų nekelia trumpuoju 
laikotarpiu, bet jei krizė už-

sitęstų ir Kinija būtų užda-
ryta, izoliuota tiek prekių 
judėjimu, tiek žmonių ju-
dėjimu, ilgesniam laikotar-
piui tai pasijustų pirmiausia 
prekybininkams, po to atsi-
randame ir mes, kaip tarpi-
ninkas“, – BNS sakė įmo-
nės komunikacijos vadovas 
Tomas Vaišvila.

Siuntos iš Kinijos sudaro 
apie 1 proc. visų „DPD Lie-
tuvos“ siuntų apimčių.

Šiaulių oro uosto, aptar-
naujančio krovininius orlai-
vius, vadovė Aurelija Ku-
ezada BNS sakė, kad jame 
nekraunama jokių su Kinija 
susijusių siuntų, todėl jokio 
poveikio verslui nėra. 

BNS anksčiau kalbin-
ti ekonomistai sakė, kad 
kol kas situacija Kinijoje 
didžiausios įtakos turi jos 
pačios ekonomikai – šalies 
ūkio augimas šiemet bus 
lėtesnis nei prognozuota, 
tačiau jei situacija nege-
rės, stringančios logistikos 
grandinės ilgainiui pasieks 
ir Lietuvą. Koronavirusas 
neigiamos įtakos turi ir tu-
rizmo sektoriui.

Prieš mėnesį Kinijos 
mieste Uhane kilęs naujo 
koronaviruso protrūkis ša-
lyje jau pareikalavo daugiau 
nei 800 aukų, oficialus užsi-
krėtusiųjų skaičius viršijo 
37,5 tūkst. Pavienių viruso 
atvejų yra ir kitose Azijos, 
Europos šalyse, JAV.

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgaminti 
visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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– Mamyt, sudaužiau tavo 
veidrodį. Tėtė sako, kad smarkiai 
manęs nebarsi, nes dabar turėsi 
daugiau laisvo laiko.

***
Kalbasi valstybinės įstaigos 

darbuotojai:
– Mūsų naujasis direktorius 

surengė Klientų aptarnavimo 
skyriaus pasjanso „Voras“ 
čempionatą. 

– Ir koks prizas 
nugalėtojams?

– Atleidimo lapeliai.
***

Sausio 26-oji. Iš dangaus 
aukštybių žyra keiksmai: 
paukščiai grįžta...

***
Marytė suplovė indus, 

sutvarkė kambarį, pavedžiojo 
šunį. O mama vis tiek suprato, 
kad dukra nėščia.

***
Meška, išmokusi šaukti 

„Aūūū!“, alkana nebūna.
***

Dramblys susideda iš 
straublio, ausų, ilčių ir begemoto.

***
Bjauri ponia išvaro tarnaitę. 

Išeidama mergina numeta 
kelis pinigėlius šuneliui. Ponia 
pasipiktinusi:

– Ką tai reiškia?!
Tarnaitė:
– Jūsų šunelis juos užsidirbo. 

Jis visus keturis mėnesius 
nepriekaištingai švariai 
išlaižydavo lėkštes.

***

Kodėl šiauriečiai negeria 
virinto pieno? Nes elnio ragai į 
rozetę netelpa.

***
Santuoka – tai dviejų 

žmonių ryšys, kuriame 
kiekvienas laiko kitą naminiu 
gyvūnu.

***
– Tėte tėte, o iš kur 

atsiranda drambliukai? 
Ir apie gandrą tu man 
nepasakok! Gandras 
drambliuko nepakels.

***
Vienos šiaurinės genties 

atstovas džiaugiasi kitam:
– Nuostabus dalykas 

yra pripučiama moteris. Ji 
taip padeda vedybiniame 
gyvenime...

Kitas klausia:
– Ir kaip ji padeda?
– Paprastai, pripučiu aš 

ją ir bėgte pas žmoną. O ta 
pripučiama moteris vilkus nuo 
elnių bandos baido.

***
Operos spektaklis. Prieš 

moterų chorą išbėgo pelė. 
Apkurto visa salė.

***
Kalbasi du:
– Kai aš pamatau spirite 

užkonservuotus gyvūnus, man 
širdis plyšta. 

Kitas: 
– Čia gi tik dvi varlės.
– O toms dviems varlėms 

sunaudota spirito tai mažiausiai 
penki litrai. 

BALDAI

Aš – vegetaras. Ne todėl, 
kad myliu gyvūnus. Aš tiesiog 
nekenčiu augalų.

***
Vikšrinis traktorius 

sankryžoje užkabino 
naujalietuvio mersedesą. Tas 
perpykęs atidaro traktoriaus 
dureles. O ten sėdi piktas 
vairuotojas-spinta. Pasimetęs 
naujalietuvis mykia:

– Norėjau paklausti, ar 
tamsta galėtum paskolinti 19-
ojo numerio raktą?

– O aš iki 42-ojo rankomis 

veržles užsukinėju.
***

Tėtė Karlas skundžiasi 
kaimynams:

– Ką mano Buratinas įsikals į 
galvą, to ir replėmis neištrauksi.

***
Mokytoja klausia:
– Ką gausime aštuonis 

padalinę iš dviejų?
Petriukas:
– Žiūrint, kaip dalinsim. 

Jei išilgai: tai du trejetus. O jei 
skersai – du nulius.

***

Nėščia žmona barasi:
– Jei vaikas bus panašus į 

tave, bus tikra nelaimė.
Vyras:
– Jei vaikas bus nepanašus į 

mane, tai irgi bus didelė nelaimė. 
Tau.

***
Įlipa į autobusą susinervinęs 

vyras. Atsisėdo, susiėmęs už 
galvos keikias. Žmonės žiūri. 

– Žmogau, kaip šneki?
– Žmona pagimdė trynukus. 

ir visi juodi...
Dabar jau keikiasi visas 

autobusas.
***

Viršininkas diktuoja 
sekretorei elektroninį laišką:

– Gerbiamas banke kablelis 
kredito kablelis kurį mums 
išdavėte kablelis šiemet 
negalėsime grąžinti taškas. 
Maryte, sakinio gale – taškas, 
o ne dvitaškis su trimis 
skliausteliais.

***
Mokesčių inspekcijos 

patikrinimas. Įmonėje viskas 
tvarkoje. Direktorius švyti, 
buhalteris lengviau atsikvėpė.

Mokesčių inspektorius:
– O dabar jums skirsime 

baudą.
Tie du garsiai:
– Už ką?!
Inspektorius išdidžiai:
– Už tyčiojimąsi iš mokesčių 

inspekcijos.
***

Vienos Afrikos valstybės 
generolas sako savo kariams:

– Aš norėčiau krokodilo batų.
Naktį išsiunčiamas būrys. 

Jis dingsta visam mėnesiui. 
Neapsikentęs generolas 
išskrenda patikrinti. Randa būrį 
prie upės kranto. Ant jo pilna 
užmuštų krokodilų. Kariai tyko, 
kol išplauks dar vienas. Vos 
tas iškiša nosį, gauna kuoka 
per galvą. Kariai jį ištraukia ir 
šaukia:

– Kapitone, ir šitas be batų!
***

Mažylis prisipažįsta mamai:

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

• Geros būklės sofą-lovą Milda-2. 
Gamintojas - Gintaro baldai. Didelė 
patalynės dėžė. Miegamosios dalies 
išmatavimai ištiesus 1,94x1,57 m. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 601 62 135. 
Rokiškis
• Miegamojo komplektą. Galima 
jo dalis pirkti ir atskirai. Kaina 100 

Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Geros buklės minkštą kampą. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Beko, aukštis 1,5 m. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę. Kaina 45 

Eur. Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Tvarkingą vokišką šaldiklį.  
Tel. 8 615 53 423. Rokiškis
• Šaldiklį Siemens. 6 kamerų. 
Naudotas. Geros būklės.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju katytę. 2 mėn., 
tvarkinga, judri. Tel. 8 624 01 986. 

Rokiškis
• Geriems žmonėms padovanosime 
sargų šunį. Tel. 8 605 35 922. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Moteriškus odinius batelius, 36 
dydis, kartą avėti, pirkti nauji. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Elipsines kolonėles Magnat 
Power Bull 6930. Kaina 47 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Sony magnetolą. MP3, AUX, 
USB. 5 diskų keitiklį. Garso 
stiprintuvą. 3 webastas. Įtampos 
keitiklį iš 24V į 12\14V. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 698 72 751. 
Rokiškis
• Naujas ausines. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 

AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG, 19 colių. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Ne naują, bet gerą planšetinį 
kompiuterį Prestigio Multipad 
5580c, 8 colių. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Naują nešiojamąjį kompiuterį 
Lenovo. V130-15IGM, 600 
HD VIDEO, 8GB RAM, N400 
CELERON. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 655 22 700.  
Rokiškis
• Monitorių Asus MB19TU. Ekrano 
dydis 19. Įmontuotos kolonėlės. 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Wifi modemą. Veikia puikiai. 
Išsamiau telefonu. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
Pavilion dv6. Pridedu kompiuterio 
ventiliatorių dovanų. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gerą pianiną Ryga.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Gelinius nagų lakus. Yra naujų 
ir naudotų, mokėta tikrai daugiau. 
Kaina už visus. Kaina 86 Eur.  
Tel. 8 604 91 575.  
Rokiškis
• Naują, neišpakuotą, mėlynos 
spalvos skėtį-pavėsinę SPORT-
BRELLA. Tel. 8 678 04 693. 
Rokiškis


