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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

2 p.

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Ieškokite prekybos
centruose!4 p.

Rokiškio rajono ligoninės
padėka Rokiškio Rotary 
klubui

2 p.

Teismas atvertė ledo ritulio 
trenerio nužudymo 
Rokiškyje bylą

3 p.
Pasiklydę būtajame laike, 
arba drakonas mirė – tegyvuoja drakonas?

Praėjusią parą rajone nustatytų naujų covid-19 
atvejų skaičius nedžiugina

2 p.
Rajone vėl daugėja sergančiųjų covid-19.                                                                                                                                                           „Rokiškio Sirenos“ inform.

2 p.
Policija prašo gyventojų atsakingai laikytis COVID-19 
ligos prevencijos priemonių ir karantino ribojimų!

Unikalus eksponatas apie 
Onuškį

5 p.

2 p.Krašto muziejus kviečia dalyvauti viktorinoje

Kas tu? Kaip tau? 
Svečiuose 
Arnolda Vaitkutė 
ir Augustinas Kmielius.
Antroji pokalbio dalis

Kariai savanoriai: 
nuolat turime palaikyti 
kovinę parengtį

2 p.
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Nuolat turime palaikyti 
kovinę parengtį

Koronaviruso pande-
mija pastaraisiais metais 
pakoregavo daugelio mūsų 
darbus ir asmenines vei-
klas, tačiau Lietuvos ka-
riuomenė nuolat turi palai-
kyti kovinę parengtį tam, 
kad būtų užtikrintas šalies 
saugumas, o karinio ren-
gimo pratybos su kariais 
– pagrindinė priemonė tai 
pasiekti.

Krašto apsaugos savano-
rių pajėgos (toliau – KASP) 
rengia KASP karinius vie-
netus Lietuvos Respublikos 
sausumos teritorijos ginkluo-
tai gynybai. Karinio rengi-
mo tikslas – parengti karius 
savanorius ir profesinės karo 
tarnybos karius krašto gyny-
bai ir taikos meto užduočių 
vykdymui suteikiant būtinų-
jų karinių žinių ir įgūdžių, 
reikalingų KASP keliamoms 
užduotims vykdyti.

Kiekvienas karys yra svar-
bi KASP dalis, todėl jų svei-
katos ir saugios aplinkos už-
tikrinimui kreipiamas didelis 
dėmesys. Atsižvelgiant į su-
siklosčiusią epidemiologinę 
situaciją, Karinis rengimas 
KASP kariniuose vienetuose 
vykdomas griežtai laikantis 
prevencinių priemonių, nu-
statytų Lietuvos kariuome-
nės vado 2020 m. rugpjūčio 

31 d. įsakyme Nr. V-1013 
„Dėl Lietuvos kariuomenės 
veiksmų reaguojant į CO-
VID-19 viruso plitimą antros 
bangos metu „COVID-19 
PREVENCIJA““, bei Svei-
katos apsaugos ministerijos 
rekomendacijų atsižvelgiant 
į epidemiologinę situaciją 
KASP karinių vienetų nuo-
latinėse išsidėstymo vietose.

Kariai savanoriai pratybo-
se dalyvauja mažomis gru-
pėmis, dėvi apsaugines kau-
kes, naudoja dezinfekcines 
priemones, laikosi atstumų, 
stebi savo sveikatos būklę ir 
kt. Nuo karantino pradžios 
dauguma kursų sustabdyti 
arba organizuojami nuoto-
liniu būdu, tačiau tam tikri 
karinio rengimo užsiėmimai 
išlieka. Planuojant atnaujinti 
kursus arba organizuoti Ba-
zinį kario savanorio įgūdžių 
kursą, kariai atvyks mažomis 
leidžiamomis grupėmis, bus 
testuojami ir tik gavę neigia-
mus  testo atsakymus, daly-
vaus kursuose.

Karių saugumas CO-
VID-19 pandemijos metu yra 
prioritetas, todėl yra imamasi 
visų įmanomų saugumo prie-
monių.

Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų
Vyčio apygardos 

5-osios rinktinės inform.

Rokiškio rajono ligoninės padėka Rokiškio Rotary klubui
Rokiškio Rotary klubas, 

kuriam priklauso ir trys 
mūsų ligoninės gydytojai, la-
bai operatyviai ir geranoriš-
kai sureagavo į prašymą dėl 
gyvybiškai būtino patalpų 
dezinfekcijos aparato.

 
Vakar Rokiškio rajono li-

goninę pasiekė generuojamo 

rūko sistema „Dezifog“, kai-
navusi virš 3000 Eurų, kuria 
galėsime saugiai dezinfekuoti 
ligonių palatas, procedūrinius 
ir gydytojų kabinetus, kitas 
darbines patalpas. Tai mums 
didžiulė pagalba, besigru-
miant su Covid-19 infekcija.

 Dėkojame Rokiškio klubo 
rotariečiams, kurie, artėjant 

Tarptautinei Rotary dienai, 
švenčiamai vasario 23-ąją, pa-
dovanojo dovaną ne sau, o li-
goninei, suteikdami saugumą 
ir tikėjimą, kad medikų rūpes-
čiai nėra tik mūsų problema, 
kad yra žmonių ir organizaci-
jų, kurios atsiliepia į pagalbos 
prašymus.

 Ne veltui Rotary organi-

zacijos 2020-2021 metų šūkis 
skelbia: Rotary atveria gali-
mybes!

 Šiandien Rokiškio ligoni-
nės kolektyvas dėkoja už su-
teiktą galimybę dirbti saugiai 
ir tuo pačiu saugoti savo paci-
entus.

Rajono ligoninės
inform.

Teismas atvertė ledo ritulio trenerio nužudymo Rokiškyje bylą
Panevėžio apygardos 

teismas pirmadienį atvertė 
ledo ritulio trenerio Gena-
dijaus Fitingovo nužudymo 
Rokiškyje bylą.

Pasak teismo, pirmasis 
bylos posėdis vyko mišriuoju 
būdu, teismo salėje dalyvavo 
nužudytojo žmona ir dukra 
bei jų advokatas, o nužudy-
mu kaltinamas 51 metų Ro-
kiškio gyventojas prisijungė 
nuotoliniu būdu iš Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus.

Prokurorei perskaičius 

kaltinamąjį aktą, teisiamas 
vyras sakė savo kaltę pripa-
žįstantis „nevisiškai“.

Parodymus kaltinamasis 
sutiko duoti po visų liudyto-
jų apklausų ir išreiškė norą 
kitame teismo posėdyje da-
lyvauti teismo salėje, kad 
galėtų tiesiogiai bendrauti su 
savo advokatu.

Posėdyje pirmadienį taip 
pat apklaustas vienas liu-
dytojas, o nukentėjusiosios 
prie bylos pridėjo 318 tūkst. 
eurų neturtinės ir daugiau 15 
tūkst. eurų turtinės žalos ci-

vilinius ieškinius.
G. Fitingovas viename 

Rokiškio bute buvo nužudy-
tas pernai balandžio 15 die-
ną, išgertuvių metu.

Ikiteisminio tyrimo metu 
nustatyta, kad vakarą prieš 
nužudymą vyras svečiavo-
si pas bičiulį, kur kartu su 
kitu kaimynu girtavo. Namo 
šeimininkas vakare išprašė 
ledo ritulio trenerį bei kitą 
kaimyną ir daugiau jų nebe-
matė.

Su nužudytuoju likusį lai-
ką leidęs vyras tiek artimie-

siems, tiek policijos parei-
gūnams tvirtino nežinantis, 
kur yra dingęs jo kaimynas, 
tačiau vyro namuose ir au-
tomobilyje pareigūnai rado 
kraujo pėdsakų, todėl pradė-
ta tirti nužudymo versija.

Maždaug savaitę G.Fitin-
govas buvo dingęs be žinios, 
vėliau jo kūnas buvo rastas 
Rokiškio rajone, o įtariama-
sis suimtas.

Ant nužudytojo kūno ras-
ta daugybinių muštinių ir 
pjautinių sužalojimų.

Lrytas.lt inform.

Dėkoja
Nuoširdžius padėkos žodžius tariame Visiems, kurie bu-

vote ir kurie negalėjote būti, bet buvote savo malda ar 
mintimis kartu su mumis palydint į Amžinybę brangų Vyrą, 
Tėtį, Senelį ir Prosenelį VYTAUTĄ ŠLIKĄ. 

Dėkojame Jums už išreikštą pagarbą, užuojautą ir pa-
rodytą dėmesį. 

Pagarbiai - žmona Aldona, vaikų ir anūkų šeimos

Praėjusią parą rajone nustatytų naujų covid-19 atvejų skaičius nedžiugina
Praėjusią parą rajone 

nustatytų naujų covid-19 
atvejų skaičius nedžiugina 
- viso nustatytas 31 naujas 
užsikrėtimo atvejis. 

Viso nuo epidemijos pra-
džios užsikrėtė 1599 rajono 
gyventojai.

Gydomų nuo šios ligos 
skaičius ketvirtadienio rytą 

- 270, pasveiko 1255 rajono 
gyventojai. 

Mirusiųjų skaičius nepa-
kito - nuo epidemijos pra-
džios mūsų rajone mirė 44 
asmenys. Nuo kitų ligų miru-
sių (bet sirgusių ir covid-19) 
skaičius nepakito – 28.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji specialis-

tė, laikinai vykdanti skyriaus 
vedėjo funkcijas, Daivutė 
Bulovienė komentavo, kad 
vėl atsinaujino židinys VšĮ 
Rokiškio rajono ligoninėje, 
tačiau Skemų socialinės glo-
bos namuose židinys gęsta. 

Kiti covid-19 židiniai iš-
lieka tie patys - Rokiškio 
mašinų gamykla, prekybos 
centras „Senukai“,  „Rėky-

vos“ durpynas, „Duguva“ ir 
kiti šeiminiai židiniai.

Pagal santykinį sergamu-
mo rodiklį, Rokiškio rajonas 
šiuo metu yra antras Lietu-
voje. Naujų atvejų skaičius 
per 2 pastarąsias savaites 
100 tūkst. gyventojų čia yra 
876,3.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Už vairo – neblaivus pareigūnas
vasario 3 d., 14.46 val. Rokiškio r., Salų k., ne tarnybos 

metu, neuniformuotas neblaivus (1,26 prom.) Panevėžio 
apskr. VPK, Rokiškio r. PK pareigūnas (gim. 1983 m.) vai-
ravo automobilį „Ford Galaxy“.

Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal 
LR ANK 422 str. 5 d.

Panevėžio VPK inform.

Policija prašo gyventojų atsakingai laikytis COVID-19 ligos 
prevencijos priemonių ir karantino ribojimų!

Nors šalyje epidemiolo-
ginė situacija gerėja, naujų 
susirgimo atvejų fiksuoja-
ma mažiau, tačiau atsipa-
laiduoti dar anksti. Prašo-
me gyventojų atsakingai 
laikytis COVID-19 ligos 
prevencijos priemonių ir 
karantino ribojimų.

Panevėžio apskrityje bus 
sutelkiamos gausesnes po-
licijos pareigūnų pajėgos 
tikrinti, kaip gyventojai lai-
kosi nustatytų reikalavimų. 
Ypatingas dėmesys karan-
tino ribojimų užtikrinimui 
bus skirtas Biržų ir Rokiškio 
rajonuose, kur sergamumas 
koronaviruso infekcija vis 
dar išlieka aukštas.

Pareigūnai viešosiose vie-
tose nuolat stebės, ar gyven-

tojai taisyklingai dėvi nosį ir 
burną dengiančias apsaugos 
priemones, nesibūriuoja. Pri-
mename, kad laikytis numa-
tytų reikalavimų yra privalo-
ma, o nesilaikantiems gresia 
atsakomybė.

Saugokite save ir aplinki-
nius!

Asmenims gresia admi-
nistracinė atsakomybė už 
privalomų reikalavimų ne-
vykdymą ir gali būti skiria-
ma bauda nuo 500 iki 1500 
eurų už:

- Apsauginės veido kau-
kės nedėvėjimą arba netin-
kamą jos ar kitų apsaugos 
priemonių dėvėjimą.

PRIVALOMOS asmenims 
nuo 6 m. visose viešose vie-
tose.

- Būriavimąsi viešose 

vietose didesnėmis nei 5 as-
menų grupėmis, išskyrus šei-
mos narius.

- Ne mažesnio nei 2 metrų 
atstumo laikymąsi.

PRIVALOMA asmenims 
ar grupėms (iki 5 asmenų ar 
šeimos narių).

- Saviizoliacijos režimo 
tiek turėjus sąlytį su sergan-
čiuoju, tiek pačiam sergant 
koronovirusu ir izoliuojantis 
savo būste nesilaikymą.

* Pirmą kartą asmuo bau-
džiamas skiriant pusę nu-
matytos minimalios baudos 
dydžio.

* Juridinių asmenų va-
dovams ar kitiems atsakin-
giems asmenims už privalo-
mų reikalavimų nevykdymą 
gresia bauda nuo 1500 iki 
6000 eurų.

Kovos su epidemijomis ar 
užkrečiamosiomis ligomis 
taisyklių pažeidimas užtrau-
kia ir baudžiamąją atsako-
mybę

Asmuo, sergantis Co-
vid-19 ir nesilaikantis ap-
saugos priemonių, sukėlęs 
pavojų kitam asmeniui už-
sikrėsti pavojinga ar ypač 
pavojinga užkrečiamąja liga, 
baudžiamas bauda arba lais-
vės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki vie-
nerių metų.

Asmuo, pažeidęs teisės 
aktų dėl sveikatos apsau-
gos reikalavimus, jeigu dėl 
to išplito susirgimas ar kilo 
epidemija, baudžiamas bau-
da arba areštu, arba laisvės 
atėmimu iki penkerių metų.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio krašto mu-
ziejus belaukiant Vasario 
16-osios kviečia pasitikrinti 
žinias apie mūsų šalies isto-
riją. Dalyvauti galima iki 
Vasario 16-osios vakaro.

„Pasitikdami gražią 

Krašto muziejus kviečia dalyvauti viktorinoje
visų mūsų šventę, norime 
Jus nukelti į tuos lemtingus 
valstybės atkūrimo ir tvirtė-
jimo dešimtmečius bei pa-
kviesti dalyvauti virtualioje 
viktorinoje „Vasario 16-oji 
– kas ji mums?“

Paruošėme du viktori-

nos variantus: vieną moks-
leiviams, kitą – jau pali-
kusiems mokyklos suolą. 
Akylai stebėsime kaip Jums 
sekasi, o atsakymų lauk-
sime iki vasario 16-osios 
vakaro. Geriausiai atsa-
kiusiems atiteks Rokiškio 

krašto muziejaus prizai.
Paspauskite pasirinktą 

nuorodą ir pirmyn!“ –var-
žytis ir pasitikrinti žinias 
kviečia muziejininkai.

Rokiškio krašto
muziejaus 

inform.
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BRYDĖS

Pasiklydę būtajame laike, arba drakonas mirė – tegyvuoja drakonas?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Santykis su istorine atmin-
timi yra labai sudėtingas. Ir 
paskutinieji įvykiai pasaulyje 
bei mūsų ramiame provincijos 
mieste suteikia progą vėl ir vėl 
apgalvoti šv. Jono Pauliaus II 
vieną genealių frazių: „Skaity-
kite laikmečio ženklus“.

Ir skaitant juos darosi niūru, 
keista. Prisipažinsiu, kai kurių 
dalykų nesuprantu. Ir tai, kas 
šiomis dienomis vyksta mūsų 
rajone, liūdnai primena seną 
filmuką, kuriame pasakojama, 
kaip didvyriai, nugalėję drako-
ną, vėliau pamažu virsdavo... 
drakonais, kuriuos vėl kažkam 
reikdavo nugalėti.

Prieš keletą savaičių žiūrėjau 
(ir ne kartą) Aleksiejaus Navalno 
filmą apie Rusijos prezidento rū-
mus. Sukrėtė savo absurdu. Kam 
normaliam, sveiko proto žmo-
gui reikalingi rūmai, kuriuose be 
žemėlapio ir pasiklysti galima. 
Kam senstančiam diedeliui visi 
tie kazino, striptizo stulpai, akva-
diskoteka, per pastarąsias savaites 
atskleidusi rusų tautos kūrybinį 
potencialą pašiepiančioms daine-
lėms. Ir, žinoma, visos šitos mažos 
karalystės caro skeptras – tualeto 
šepetėlis, kurį jo liaudis vadina 
„joršik“ už maždaug 700 Eur. 
Vienoje iš gausybės „filosofo bū-
delių“, į kurias, tikėtina, „car vseja 
Rusi“ nė neužeis. Ir tai rodoma 
tautai, kurioje viduriniąją klase 
tas pats carius titulavo asmenis, 
uždirbančius 17 tūkst. rublių, arba 
maždaug 195 Eur. Kitaip sakant, 
vienas vidurinės klasės asmuo turi 
tris mėnesius nevalgyti, negerti ir, 
persiprašau dideliausiai, į tualetą 
nevaikščioti, kad uždirbtų va tam 
tualeto šepečiui?

Juokingiausia, kad tik nedidelę 
dalį tos šalies visuomenės jaudina 
paties caro rūmų egzistavimas. O 
ką? Iš baudžiavos taip ir neišlipę 
žmonės mąsto paprastai: jis caras, 
jam galima.

Ir tada akivaizdžiai išlenda 
rytietiško-vakarietiško mąstymo 
takoskyros. Mūsų visuomenė, ir 
ačiū Dievui, nesupranta, kam tie 
rūmai apskritai reikalingi. Kam 
žmogui didžiulis, kelių Monakų 
dydžio plotas, kurio jis niekada 
neapeis. Kol tie rūmai statomi, 
kalbama, kad caras juose lankėsi 
tris ar keturis kartus. Kas čia? Me-

galomaniška senelio prieglauda?
Štai neseniai radau dar vieną 

tenykštės visuomenės mąstymo 
šedevrą: žurnalistinį tyrimą apie 
„Ekstrasensų mūšius“ (beje, kaž-
kodėl ir pas mus rodomus). Ten 
žurnalistas demaskavo visą pleja-
dą tokių mūšių nugalėtojų, kurie 
atvirai prisipažino, kad visas ke-
lias į aiškeriagystės olimpiados 
prizininkų trejetą buvo nuklotas 
pinigais ir pasakinėjimais. Vis-
gi ne tai baisiausia. Baisiausia 
žmoniių sąmonės stereotipai. Tie 
tyrėjai nunešė vienai ekstrasen-
sei-nugalėtojai tris nuotraukas, 
prašydami parinkti vyrą panelei. 
Vienoje nuotraukoje – sukčius 
alfonsas, antroje – pedofilas ma-
niakas, o trečioje – tuometinis 
Islandijos prezidentas (mokslų 
daktaras, laimingas penkių vai-
kučių tėtis), tik nufotografuotas 
futbolo stadione, sergantis už 
savo šalies nacionalinę rinktinę. 
Tik penkis kartus teista aiškeriagė 
(teistumai susiję su vagystėmis 
ir narkotikų platinimu), rėžianti 
savo tiesas visuomenei, alfonsą 
įvardino gydytoju, maniaką – la-
bai geru žmogumi. O Islandijos 
prezidentą... ar tai mechaniku, 
ar tai santechniku, nevengiančiu 
alkoholio. Supratimas toks: jei 
žmogus žiūri futbolą stadione, tai 
jis alkašas. O jei tupi rūmuose, tai 
ką, kilmingas dvariškis?

Rytų žmonės stengiasi savo 
įvaizdžiui. Vakarietis prezidentas 
neįsivaizduojamas Putino rūmuo-
se. Kaip ir Putinas paprastų sirga-
lių minioje. Tušti ir priplėkę dėl 
statybos klaidų, rūmai jiems ne 
XIX a. pradžios, o galios ir jėgos 
simbolis. Ir tai visiškai nekeista 
keista toje valstybėje, kurios kos-
monautai eina skolintis pavalgyti 
pas „amerikosus“, ir, atleiskite, 
nusilengvinti į amerikiečių tuale-
tą. Nes „vperedi planety vsej“ taip 
ir nesugebėjo nusiųsti krovininės 
raketos su maistu, o tualetas tarp-
tautinės kosminės stoties „Zvez-
da“ modulyje užsikišo. Laimė, 
kad stotis tarptautinė, nes jei būtų 
tik sovietinė, tai kosmonautai būtų 
iš bado užsilenkę.

Galėjome pasikasyti savimeilę 
sau, kad labai toli pažengėm nuo 
savo rytinės kaimynės. Bet tik iki 
penktadienio. Kai vyko farsas dėl 
Rokiškio krašto garbės piliečio 
vardo teikimo Leonui Jankauskui. 

Kuris ir priminė tą drakonas mirė, 
tegyvuoja drakonas. Kaip toje 
senoje Atgimimo laikų dainoje, 
„pabudome, o dvasioje dar pasi-
likom elgetos“. Labiausiai šioje 
situacijoje gaila paties L. Jankaus-
ko. Kuriam pakako drąsos vaikyti 
kolūkių pirmininkus, bet neužteko 
drąsos išeiti ir pasakyti: Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdis – ne vieno 
lyderio, ne grupelės žmonių, o 
visos Lietuvos pasiekimas. Su-
prantama, kodėl nepasakys. Nes 
malonu kasmet būti prisimintam, 
apdovanotam.

Deja, po penktadienio rajono 
tarybos posėdžio kyla miglotų 
įtarimų, kad patekome į istori-
jos prakeiksmą, apie kurį mums 
kitados pasakojo vienas šaunus 
profesorius, Lietuvos kariuome-
nės kūrėjas, savanoris. Jis mums, 
būsimiesiems naujaamžistams, 
dėstė apie XX a. istorijos šaltinius 
ir jų kritiką. Viena iš šaltinių rūšių 
yra memuarai, liaudiškai kalbant, 
atsiminimai. Tai štai, lyginant to 
paties asmens prisiminimų ats-
kirus leidimus, aiškėja su metais 
vis labiau augantis noras, kaip čia 
mandagiau pasakius, padidinti 
savo nuopelnus. Šis prakeiksmas 
mums buvo iliustruotas vieno 
sovietinio veikėjo pavyzdžiu, 
kur paprastas arklinis vežimas, 
vadeliojamas pastotę atliekančio 
valstiečio su keliomis dėžėmis 
kondensuoto pieno, per tris atsi-
minimų leidimus evoliucionavo 
iki... kondensuoto pieno ešelono. 
Arba kitas „topinis“ atsiminimų 
pavyzdys – kai sovietmečiu gar-
sus revoliucionierius (dabar – Juo-
dupės žudynių budelis) Steponas 
Talius Panemunėlio vidurinės mo-
kyklos moksleiviams apie savo 
partizaninę veiklą pasakojo maž-
daug taip: „Šliaužėm mes ledu, o 
paskui pasislėpėme rugiuose“. Jei 
seni komuniagos skiesdami apie 
savo nuopelnus niekuo nerizikavo 
(niekas jų atsiminimų neskaitė), 
tai štai dabartiniams veikėjams su 
nuopelnais ir panegirikomis derė-
tų būti atsargesniems.

Kodėl? Nes nuo Atgimimo 
praėjo tik trisdešimt metų. Ki-
taip sakant, tiems, kam tada buvo 
dešimt, kaip man, dabar – ketu-
riasdešimt. Tiems, kam tada ke-
turiasdešimt – septyniasdešimt. 
Absoliuti dauguma tų dienų liudi-
ninkų yra visiškai šviesaus proto ir 
puikios atminties. Juo labiau, kad 
Atgimimas, kaip bežiūrėkime, ir 
vyresniųjų, ir mano kartos žmonių 
galvose yra vienas didžiausių is-
torinių įvykių. Todėl nenuostabu, 
kad jis puikiai įsimintas. Be to, 
jų pasakojimus nesunkiai galima 
patikrinti ir papildyti istorinių šal-
tinių medžiaga. Juk rankraščiai – 
nedega.

Vos ne penktadalis rajono ta-
rybos yra istorikai, kuriems šalti-
nių tikrinimas turėtų būti duonytė 
kasdienė, jų darbo alfa ir omega. 
Tik, deja, informacijos tikrini-
mas, kaip ne kartą teko įsitikinti, 
nėra stiprioji mūsų rajono tarybos 
istorikų pusė. Nuo žodžio suvis. 
Praktikoje jau buvo atvejų, kai 
sprendimus mūsų patriotai priė-
mė net nepasivarginę išsaiškinti 
tikrosios padėties, pasikliaudami 
tuo, ką jiems papasakojo viena 
iš suinteresuotųjų pusių (kon-

servatoriai puikiai žino, apie 
ką aš kalbu). Su šaltinių patikra 
buvo susimauta ir dabar. Kodėl? 
Tikriname šaltinius grynai kie-
kybiniu metodu. Štai jei imtume 
tyrinėti Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio Rokiškio iniciatyvinės 
grupės istoriją, pirmuoju straips-
niu, nuo ko galima pradėti šį 
darbą, būtų Valiaus Kazlausko! 
straipsnis „Rokiškėnai kelyje į 
Nepriklausomybę“ https://www.
muziejusrokiskyje.lt/apie-muzie-
ju/ekspedicijos-tyrimai/rokiske-
nai-kelyje-i-nepriklausomybe). 
Kelis kartus perskaičiau šią At-
gimimo įvykių Rokiškyje chro-
nologiją. Straipsnis gausus datų, 
detalių, ir... pavardžių. L. Jan-
kausko pavardę randame keliose 
vietose: „Šį archyvą Rokiškio 
krašto muziejui perdavė buvęs 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
Rokiškio rajono tarybos pirmi-
ninkas Leonas Jankauskas.“ Kita 
vieta, kur jis paminėtas: „Didysis 
sprogimas – liepos 9 d. Vilniuje 
Vingio parke Sąjūdžio iniciaty-
vinės grupės surengtas mitingas, 
kuriame dalyvavo ir rokiškėnai 
A. Kuolas, R. Tička, V. Maselis, 
I. ir N. Ratkai, L. Jankauskas 
Šiame mitinge suplevėsavo A. 
Kuolo pasiūta tautinė vėliava“. 
Atrodytų lyg ir svaru. Jei ne vie-
nas bet... Tame mitinge dalyvavo 
daugiau nei 100 tūkst. žmonių. Ir 
sunkiai tikėtina, kad jame daly-
vavo tik šie išvardinti rokiškėnai. 
Būti vienam iš šimto tūkstančių, 
tikriausiai per mažas motyvas 
pelnyti garbės piliečio titulą?

Šiame straipsnyje minimas 
kitas dalykas, ką mums vertėtų 
įsidėmėti ateičiai: 1988 m. rugsė-
jo 9 d. Rokiškyje buvo surengtas 
pirmasis Sąjūdžio mitingas, ku-
riame dalyvavo daugiau nei 10 
tūkst. žmonių, arba ketvirtadalis 
visų rajono gyventojų. Kodėl šis 
skaičius svarbus? Tai auditorija, 
liudininkai, apie kurių istorinę 
atmintį kalbame.

Kalbant apie Baltijos kelią, 
tame straipsnyje parašyta va tiek: 
„1989 rugpjūčio 23 d. „Baltijos 
kelio“ akcijoje dalyvavo didžiu-
lis būrys rokiškėnų, vykusių au-
tobusais ir asmeniniu transportu. 
33 autobusų kolona pajudėjo iš 
autobusų stoties. “Baltijos ke-
lio“ akcijos metu rokiškėnų sto-
vėjimo vietoje buvo pastatyti du 
mediniai kryžiai.“ L.Jankausko 
vardas straipsnyje atsiranda tik: 
„1989 ruduo. Pirmasis kandida-
tas į LTSR Aikščiausiąją Tarybą 
įregistruotas respublikoje – Ro-
kiškio rinkiminėje apygardoje 
Nr. 102 Kazimieras Uoka, tuo-
metinis TSRS Aukščiausios Ta-
rybos ir TSRS liaudies deputatas. 
Kandidato patikėtiniai L. Jan-
kauskas ir I. Ratkienė.“

Štai ir viskas, ką apie L. Jan-
kausko veiklą galima rasti jo pa-
ties bendražygio Valiaus Kazlaus-
ko parengtame straipsnyje. Kur 
tie grandioziniai nuopelnai, verti 
garbės piliečio titulo? Jei apžval-
giniame straipsnyje tas žmogus 
viso labo paminėtas tris kartus?

O kas parašyta dabartiniame 
teikime rajono tarybai (šaltinis: 
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demo-
kratija/posedziai/tarybos--pose-
dis_128/questions/2779.html)? 

„1989 m. rugpjūčio 23 d., „Balti-
jos kelio“ akcijos metu vadovavo 
rokiškėnų delegacijai. Nuo 1990 
m. buvo renkamas Rokiškio rajo-
no Sąjūdžio tarybos pirmininku. 
Užimant šias pareigas, daug ener-
gijos atidavė, skleisdamas visuo-
menei nepriklausomybės idėjas, 
organizuodamas piketus prie 
sovietinių represinių struktūrų 
objektų, ieškodamas galimybių 
jaunuoliams išvengti tarnybos 
sovietinėje armijoje“. Išverskime 
į žmonių kalbą: konkreti veikla 
kur? Stengėsi, darė, organizavo? 
Tą darė daugelis tuometinių Są-
jūdžio narių. Toliau, dar gražiau: 
„1990 m. Kovo 11-ąją atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę, ak-
tyviai dalyvavo kuriant Lietuvos 
valstybines institucijas, ypatin-
gai muitinės ir krašto apsaugos“. 
Noro patyrinėti šitą reikalą deta-
liau įplieskė ir Valiaus Kazlausko 
pasisakymas rajono taryboje, kur 
L. Jankauskas tapo jau ne muiti-
nės, o pasienio užkardos kūrėju 
(ar tai tik lapsus lingua? Muiti-
nė ir Valstybinė sienos apsaugos 
tarnyba yra giminingos, bet skir-
tingos organizacijos). Ir vėlgi ne-
atsargiai pamirštama, kad dar yra 
likę gyvi amžininkai. Rokiškio 
rajono pasieniečiai labai aktyvūs, 
organizuoja reguliarius susitiki-
mus. Ir kažkodėl nė viename pas-
tarųjų susitikimų (o susitikimų 
nuotraukos yra) L. Jankausko ne-
buvo. Užtenka poros skambučių 
imti ir patikrinti tą indėlį. Išvados 
kokios? Gerai, galbūt nuotrau-
kos ir liudininkai meluoja? Tai 
tada galbūt yra kažkokie kiti tos 
aktyvios veiklos įrodymai: na-
rystė institucijoje, dokumentai, 
paminėjimai kituose šaltiniuose? 
Juolab, kad tiek Savanoriško-
ji krašto apsaugos tarnyba, tiek 
pasienio apsaugos tarnyba dėl 
jų specifinės funkcijos turi labai 
aiškią struktūrą, ten viskas aiš-
kiai fiksuota. Specialistai pečiais 
gūžčioja: kaip gali „civiliokas“ 
kurti tuometinės Pasienio apsau-
gos tarnybos, kuri nuo sukūrimo 
1990 m. lapkritį iki 1994 m. buvo 
Krašto apsaugos departamento 
jurisdikicjoje, užkardą? Galbūt 
kažkiek padėjo: gal pasiūlė įran-
gos, rekomendavo į tarnybą kaž-
kokius žmones? Bet tuomet taip 
ir reikia rašyti, o ne „kūrė“.

Ir va tokiais „baltais siūlais“ 
sudaigstytas visas tekstas. Aš 
nesuprantu vieno – kodėl ben-
dražygiai iš L. Jankausko bando 
padaryti „riažennyj“, apkabinė-
ti, kaip čia mandagiau pasakius, 
įtarimą keliančiais, net labai pa-
viršutiniškos šaltinių kritikos ne-
atlaikančiais epitetais? Kodėl už 
ausų iki garbės piliečio bandoma 
pritempti jo nuopelnus? Kodėl iš 
garbingo, tikrai nemažai dirbusio 
visuomenės labui žmogaus ban-
doma nulipdyti, atleiskite, Brež-
nevą? Negi tikimasi, kad niekas 
neskaitys, nematys, nepatikrins? 
Kodėl tokių dokumentų rengėjai 
taip negerbia savo rajono žmo-
nių, kad laiko juos kvailiais? 
Drakonas mirė, tegyvuoja toks 
pat, tik kitos spalvos drakonas?

Tikėtasi, kad tai praeis lengvai 
ir nepastebimai? O ką, ir beveik 
pavyko. Nes užuot grąžintas 
autoriui taisyti, šis teikimas sė-

kmingai atsidūrė rajono tarybos 
posėdyje. Suprantu, kad rajono 
savivaldybėje nėra daug kom-
petetingų žmonių, kurie gebėtų 
patikrinti, kas pakišama jiems po 
nosimi. Be to, tarybos klausimų 
dokumentus skaitome tik keli en-
tuziastai. Rajono visuomenė jau 
seniai prarado dėmesį ir interesą 
politika. Kodėl?

Grupė žmonių, save vadinan-
čių patriotais, monopolizavusių 
šį vardą, Dijanos Meškauskienės 
lūpomis aiškiai įvardija „Nesu-
tinku, kad Sąjūdis buvo visa Lie-
tuva“. Ačiū Dievui, kad jiems už-
teko drąsos po trisdešimties metų 
aiškiai pasakyti tai. Kad buvo 
grupelė dievų ir išrinktųjų, o ke-
tvirtadaliui rajono žmonių (mažų 
mažiausiai) teko tik masuotės, 
fono, dekoracijos ir gyvojo sky-
do nuo KGB  „kalbančiosioms 
galvoms“ vaidmuo. Kur mes tai 
jau girdėjome? Kaip ir kitą neat-
sargiai posėdyje mesteltą frazę: 
apie „sąjūdiečių“ susirinkimą 
kažkokioje stovykloje ir spren-
dimą, kas turi būti apdovanotas. 
Kur mes jau girdėjome apie pir-
teles? Ar tik ne prieš tuos tolimus 
trisdešimt metų? Ar tik ne prieš 
pirteles, rūmus ir komuniagų me-
džiokles ir kovojo L. Jankauskas 
(o kovojo jis aktyviai ir be kom-
promisų, beje). Štai ir vėl: drako-
nas mirė, bet jo nugalėtojai vėl 
„reikalus tvarko“ išrinktųjų tarpe, 
drakono urve?

O juk Sąjūdis tuo ir buvo uni-
kalus, kad jis nesiekė lyderystės, 
titulų, apdovanojimų. Netgi Lie-
tuvos persitvarkymo sąjūdžio va-
dovas Vytautas Landsbergis greta 
gausių savo titulų nenaudoja šio. 
Kodėl? Nes Sąjūdis, nepaisanto 
to, ką dabar kalbėtų patrioto eti-
ketes užsikabinusi grupelė, buvo 
visa Lietuva. Ir buvo dirbama ne 
medaliui, ne apdovanojimams, 
ne asmeninei garbei. Bent jau tuo 
tikėta.

Tai didžiulė tautos valia, 
drąsa, laisvės troškimas, virtęs 
šimtais tūkstančių mažų drąsos 
žygdarbių iškovojo Lietuvai ne-
priklausomybę. Ir didžiausias ap-
dovanojimas tai didelei, plačiai 
miniai nuo Kultūros centro iki 
pašto, tiems ilgiems Baltijos ke-
lio kilometrams, kuriuose stovė-
jome, tiems vaikinams, deginu-
siems pionierių kaklaraiščius ar 
vyrams, pakabinusiems karinius 
bilietus ant barikadų, supusių 
parlamentą, yra laisva mūsų vals-
tybė. Kurią kiekvienas kuriame 
ne pernykščiais nuopelnais, ku-
riuos palikime istorijai ir atmin-
čiai, o šiandien.

Ir nustokime šviesų tų didingų 
dienų atminimą teršti garbėtroš-
ka, asmeninėmis ambicijomis, 
įvertinimais ir neįvertinimais. 
Nustokime Sąjūdžio vardą tam-
pyti pagal savo įgeidžius ir suge-
dimo laipsnį. Nustokime svaigti 
apie apdovanojimus ir paminklus. 
Net jei pastatytume brangiausią 
ir didžiausią paminklą Sąjūdžiui, 
juo neperteiksime to nuostabaus 
reiškinio didybės. Tik parodysi-
me savo kvailumą, menkumą ir 
ribotumą. Paminklas Sąjūdžiui 
niekuo nesiskirs nuo Rusijos caro 
rūmų. Toks pat būtasis laikas ne 
laiku ir ne vietoje.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2021-02-05

Kas tu? Kaip tau? Svečiuose Arnolda Vaitkutė ir Augustinas Kmielius. Antroji pokalbio dalis
„Rokiškio Sirenos“ skaitytojų dėmesiui – antroji po-

kalbio dalis. Pirmoji – vasario 2-osios laikraštyje.
- Tai tau nepatiko tas pojū-

tis neatsiminti kas buvo vakar, 
šis baisus dalykas ir buvo pos-
tūmis. O tau?

Arnolda: Man gal nebuvo 
tokios vienos priežasties. Aš 
kadangi mėgstu pamąstyt apie 
gyvenimą, vieną dieną užfiloso-
favau, dėl ko mes gyvename, aš 
pradėjau labiau galvoti apie tai, 
kodėl žmonės apskritai varto-
ja alkoholį. Ir iki šios dienos aš 
keliu šitą klausimą visiems. Pa-
vyzdžiui, kai būna tie veganai, 
kurie iškart pasisako, tai jeigu 
man pasiūlo alkoholio, aš iškart 
pasakysiu, kad aš negeriu ir dar 
pagalvosiu: o kodėl kiti geria... 
Pas mane gal apskritai tas yra at-
ėję iš vaikystės, nes alkoholis su-
griovė mūsų šeimos gyvenimą - 
tėvas buvo išgeriantis ir net keli 
po to žmonės, su kuriais teko su-
sipažinti, tiesiog alkoholį vertino 
labiau, negu visa kita. Aš tame 
amžiuje, pradėjus ieškot savęs ir 
žiūrėt į platesnes galimybes, ku-
rias galima gyvenime pasiekti, 
iškėliau tokį klausimą: ar tikrai 
neįmanoma atsipalaiduoti ir be 
alkoholio? Ir dabar kilo mintis, 
kad galbūt apskritai ne koks gy-
venimas susidėliotas sau, jeigu 
tikrai negalima atsipalaiduoti be 
alkoholio. Kam man to reikia? 
tai ir ne mažos išlaidos, išgeriant 
dažniau, ir sveikatai tai tikrai ne-
padeda.

- Reiškia rytais būdavo blo-
ga.

Arnolda: Ne ne, jeigu kas 
paklaustų mano mamos, tai jinai 
visiems papasakotų kaip tryli-
kos, su savo antru išgėrimu, aš 
atsidūriau ligoninėje.

- O Dieve! Jūs gyvenote 
gražų, jaunatvišką, įdomų gy-
venimą, kuris šiuo metu Lie-
tuvoje yra sudėliotas aplinkos. 
Ta aplinka mums diktuoja, 
kad Lietuvoje čia viskas blogai 
- politikai blogi, kavinės blo-
gos, keliai blogi, maistas ne-
skanus, o vakaruose yra laimė 
- ten nuvažiavę būsite laimin-
gi. O jūs viso šito ir pabandėte. 
Ir štai, jūs nuvažiuojate į tuos 
išsvajotus vakarus, jūs abudu 
mokate užsienio kalbą, nes 
manau, jauni žmonės tai tikrai 
susikalbėti gali, kad ir elemen-
tariai, ir jau šito barjero tai 
tikrai neturite ir viskas yra 
tvarkoje. Taigi, nuvažiuojate į 
tą išsvajotą kraštą. Kaip ten?

Augustinas: Siauri keliai, 
maistas - nesąmonė. O kas yra 
angliškas maistas? Nėra an-
gliško maisto. Yra azijietiškas, 
indiškas, meksikietiškas... Lie-
tuvoje maistas geras, geri keliai, 
pasiilgsti to iš karto.

- Super. O ką tu galvoji apie 
šituos žydinčius vakarus?

Arnolda: Iš tikrųjų tikrai pa-
sakyčiau, kad gyvenimas Angli-
joje ir Danijoje, Danijoje tik 
tiek, kad nesimokiau kalbos, nes 
žinojau, kad neliksiu, bet saky-
kim gyvenimas Anglijoje buvo 

sunkiai kurtas. Viskas prasidėjo 
nuo pusės kambario Londone, 
bet vėliau pasiekėm tikrai daug 
- turėjom gražius namus labai 
gražiame mieste, o žmonės buvo 
labai draugiški. To žmonių drau-
giškumo kartais pasilgstu ir po 
šiai dienai.

- O kaip žmonių santykiai 
Danijoje?

Arnolda: Žmonės Danijoje 
tikrai malonūs, bet matosi, kad 
jie kaip kitaip žiūri į tave ir tikrai 
pastebi, kad tu esi imigrantas. Jie 
su tavimi bendrauja kiek kitaip, 
kad tu ir moki kalbą, jie skiria iš 
pavardės ar panašiai, bendrau-
ja su tavimi ne kaip su savu, 
bet kaip su svečiu. Tuo tarpu 
Anglijoje tiek tų imigrantų, kad 
niekam nebeįdomu. Pavyzdžiui 
praeitoje mano darbovietėje, 
logistikos įmonėje, imigrantų 
buvo didžioji dauguma. Jie la-
bai vertina, kad atnešama kalbos 
įvairovė, kadangi dirba su visu 
pasauliu, labai svarbu buvo mo-
kėti kuo daugiau kalbų.

- O su kokiom kalbom tu 
turėjai reikalų?

Arnolda: Aš kalbėjau lietu-
viškai, po to dar teko truputį pa-
simokyti ispanų ir lenkų, bet vi-
siškai pagrindus. Na, su lenkais 
vairuotojais susikalbėti galėjau.

- Reiškia, jūs turėjot kažko-
kią tai įmonę, kur buvo ryšys, 
ir jeigu tu žinai, kad vairuoto-
jas pavyzdžiui lietuvis, tai su 
juo galėjai pakalbėti?

Arnolda: Taip, ir su vairuo-
tojais, ir su visomis firmomis 
dirbančiomis. Pavyzdžiui mūsų 
kompanija bendradarbiavo su 
Kinija, tai turėjome žmonių dir-
bančių ir iš ten. Ten imigrantų 
darbas buvo labai vertinamas 
ir jie buvo labiau linkę samdy-
ti juos, o ne anglus. Taip pat, 
jie dažnai buvo pastebimi, kaip 
stropiai dirbantys žmonės. Ir 
taip, daugumoje vietų, kur teko 
dirbti Anglijoje, niekada nepa-
sakytum, kad jautiesi išskirtinai, 
vien dėl to, kad tu esi atvažiavęs 
iš kitur. Nežinau, gal mažesniuo-
se miestuose ir kitokia situacija, 
bet mums teko pagyventi jau 
didesniuose miestuose. Taigi, 
visas tas gyvenimas Anglijoje... 
net nebuvo priežasties grįžti į 
Lietuvą, nors mes ir turėjom 
pinigų, turėjom galimybių, ga-
lėjom ir važiuoti ilsėtis į šiltus 
kraštus, dar Augustino šeima 
buvo ir visada galėjom aplankyt. 
Mūsų namas buvo labai gražus, 
visko užteko, bet vis tiek kaž-
koks ilgesys parvedė į Lietuvą.

Augustinas: Mes turėjom 
svajonę. Turėjom svajonę tuėti 
kažką savo, kažkur ramiai. Tai 
aišku, atrodė, kad tai bus sena-
tvėj, susitaupius, pasiėmus pa-
skolą, žodžiu, toli toli.

- Ir kaip vat kilo mintis? 
Jūs žiūrėjot kokį Tik Toką ir 
pamatėt, kad Rokšky namą 
parduoda ar kaip?

Arnolda: Ne, iš tikrųjų min-

tis apie grįžimą į Lietuvą atėjo 
jau, nuo dabar skaičiuojant, prieš 
metus. Prieš metus, nes ofisinio 
darbo realybė man buvo sielą 
trikdanti ir aš būčiau padarius 
viską, kad tik nebereiktų eiti į 
darbą. Nors savo darbą ir my-
lėjau, mane supo labai malonūs 
žmonės ir pati buvau atitinkama 
darbuotoja, atrodo dėjau visą 
širdį, bet aš gavojau: o kas to-
liau? Kur aš nueisiu su tuo dar-
bu ofise? Taip ir sėdėsiu dešimt, 
dvidešimt ar trisdešimt metų 
penkias dienas tam, kad dvi die-
nas pagyventum ir iškeliautum 
kažkur.

- Tai jūs tarpusavy ir pra-
dėjot kalbėtis apie tai, taip?

Arnoda: Kai viską sustabdė 
korona, Anglijoje tai kirto labai 
smarkiai. Nuo kovo mėnesio 
mes buvome išleisti dirbti iš 
namų, o po to gaudavom dalį 
atlyginimo, bet darbo nebūdavo. 
Aš tai priėmiau kaip galimybę 
pradėti plėtoti savo verslą. Di-
delių lūkesčių iš pat pradžių ne-
buvo, tai buvo tiesiog hobis, aš 
darau sau, dariau draugams...

- Ką darei?
Arnolda: Siuvau šunų antka-

klius. Kadangi visada gyvenime 
turim daug šunų ir esu daug pi-
nigų išleidusi šunų aksesuarams, 
maždaug žinau ko aš noriu ir 
žinau ką galėčiau parodyti pa-
sauliui, ką galėčiau parnešti Lie-
tuvai.

- Tu tiesiog nusipirkai siuvi-
mo mašiną ir pradėjai?

Arnolda: Augustinas man 
nupirko siuvimo mašiną ir jinai 
tris mėnesius stovėjo nenaudoja-
ma, kol dar aš ėjau į darbą. Kai iš 
darbo buvom paleisti sėdėti na-
muose, buvo labai gera galimy-
bė, nes sakau, mokėjo dalį atly-
ginimo, tačiau visa darbo diena 
buvo laisva. Iš pradžių kokias 
dvi savaites neveikiau nieko, o 
galų gale, iš to nuobodulio pa-
siuvau pirmą šunų antkaklį. Tai 
buvo galbūt balandžio mėnesį. Ir 
nuo to laiko, iki kada išvažiavo-
me iš Anglijos (kas buvo rugsėjo 
mėnesį), tai tapo labai neblogu 
verslu.

- Tai va čia, ant jūsų čia 
esančio šuns, yra jūsų siūtas 
antkaklis, ant kurio galima ir 
telefono numerį užrašyti, kad 
jeigu kartais šuo pasimestų, 

visada galima būtų paskam-
binti šeimininkui, taip?

Arnolda: Tai yra vienas iš 
daugelio dalykų, ką mes daro-
me. Viskas prasidėjo nuo vieno 
antkaklio, o šiai dienai gamina-
me ir antkaklius įvairiausius, ir 
petnešas, gaminame dar tai, ko 
nėra Lietuvoje - pliušu minkštin-
tus antkaklius, kadangi augina-
me kurtus, o jų labai jautri oda, 
jie neturėtų liestis su tais papras-
tais diržais, gaminame dar ir pa-
vadžius, galime ir aprengti šunis 
su pižamytėmis.

- Gerai, o dabar grįžkime 
prie to, kaip jūs atsidūrėte 
Rokiškyje? Pradėjot Angli-
joje siūti ir pardavinėti šiuos 
daiktus, pamatėt, kad atsi-
randa pajamos, jau kaip ir 
yra verslas ir jau galite bent 
minimaliai gyventi. O prie ko 
Rokiškis?

Arnolda: Visada žinojom, 
kad jeigu grįšim gyventi į Lietu-
vą, tai grįšim ne kur kitur, o į lie-
tuvišką kaimą, o dar geriau, kad 
į vienkiemį. Metus laiko mes ti-
kėjomės, kad tai yra ateities pla-
nuose, tik ištikrųjų planavome, 
kad tai bus už kokių trejų ar pen-
kerių metų, nes ką daro daugu-
ma - jie susitaupo pakankamai 
pinigų namui, pakankamai pi-
nigų remontui ir tada grįžta. Vi-
sus tuos paskutinius metus mes 
bandėme taupyti pinigus namui, 
bet kažkaip niekaip nesitaupė. Ir 
liepos mėnesį, kada mano dar-
be mažino etatus, mus gražiai 
išleido iš darbo, mes kalnais ir 
kalvom eidami link švyturio, nu-
sprendėm, kad galbūt ir nereiktų 
laukti tų trijų ar penkių metų iki 
kol bus galima grįžti - mes tie-
siog galime rizikuoti, pasidaryti 
tokį nuotykį ir grįžti į Lietuvą 
kad ir tą patį mėnesį. Ir ištikrųjų, 
nuo sprendimo iki grįžimo pra-
ėjo gal vienas ar pora mėnesių, 
mes neturėjome jokių santaupų, 
aš buvau kątik išmesta iš darbo. 
Iš pradžių Rokiškio mes nebu-
vome išsirinkę, o iš pradžių gal-
vojome, kad kraustysimės kur 
nors link Dzūkijos, kur miškai 
vešesni ir Lenkija arčiau, jeigu 
norėtume išvažiuoti į kalnus. 
Mes netikėjome, kad gali įvykti 
toks stebuklas, kad rasime sody-
bą iki grįžtant, nes juk nusipirkti 
sodybą, nebūnant Lietuvoje, rei-

kia būti tikru nuotykių ieškotoju.
- Bet juk gal buvo kažkoks 

puslapis, kažkokia nekilnoja-
mojo turto agentūra, kur jūs 
susiradote tą sodybą, namą. 
Kiek jisai kainavo?

Arnolda: Mes skelbimus 
praeidavom kaip hobį.

Augustinas: Įdomu pažiūrėt, 
įdomu pasvajot, pagalvot.

Arnolda: Nes jeigu mes jau 
galvojome grįžti į Lietuvą, tai 
maždaug norėjome pasižiūrėti 
ar čia mums reikia susitaupyti 
penkiolika tūkstančių, ar pen-
kiasdešimt tūkstančių, ar pen-
kis tūkstančius ir kiek maždaug 
kainuotų tas namelis, kuris pa-
tenkintų mūsų lūkesčius. Pro-
gnozės nebuvo geros, grįžom be 
santaupų ir tikrai nesitikėjome, 
kad grįšim į savo namus. Planas 
buvo grįžti į Šiaulius pas mano 
mamą, kuri turi butą, pagyventi 
ten, susirasti darbus ofise, patau-
pyti pinigus, tada, kaip ir visi kiti 
daro, nusipirkti namelį, važinėti 
į jį savaitgaliais, dešimt metų jį 
remontuoti, kol galų gale gal ir 
išsikraustysi. O ištikrųjų buvo 
taip, kad vieną rytą verčiau skel-
bimus ir už tokią kainą, už kurią 
radome savo namelį, dažniau-
siai rasi namelį be langų, kitą 
matėm be grindų ir be stogo, o 
kai apžiūrėjome internete mūsų 
namelį, tai buvo beveik visi lan-
gai, grindys irgi buvo. Jis buvo 
reklamuojamas kaip gyvenamas 
namas.

Augustinas: Dar ir su šuli-
niu.

Arnolda: Taip. O mes tą 
skelbimą pažiūrėjome, bet vien 
tas klausimas - o kaip prieiti prie 
pardavėjo? Žmonės labai ne-
mėgsta atsiliepinėti angliškiems 
numeriams, nes visada galvoja, 
kad kažkas skambina apgauti, o 
kitas dalykas - kodėl jisai norė-
tų laukti kažkokių užsieniečių, 
grįžtančių po beveik mėnesio 
laiko, vietoj to, kad jis tiesiog 
paimtų ir parduotų tą namelį. 
Tai tas skelbimas stovėjo gal dar 
porą savaičių, kol mes antrą kar-
tą į jį pasižiūrėjome, ir nuspren-
dėme surizikuoti ir paprašyti 
atsiųsti daugiau nuotraukų. Aš 
pardavėjui parašiau elektroninį 
laišką ir paprašiau atsiųsti dau-
giau nuotraukų. Jisai atsiuntė be-
veik tas pačias, išskyrus gal pa-

pildomas tris, kurių viena buvo 
daržinės nuotrauka. Pamačiusi 
tą daržinės nuotrauką aš iškart 
pasakiau: „Viskas, kraustomės“.

- O kodėl tau taip patiko ta 
daržinė?

Arnolda: Net nežinau. Po to 
dar mes sužinojome, kad daržinę 
statė buvusios gyventojos antras 
vyras, kad įrodytų meilę. Žodžiu 
- meilės daržinė. Tai tikriausiai 
pastatė su tiek daug meilės, kad 
ir per nuotraukas perėjo.

- O kokie čia yra pinigai? 
Arnolda: Oi, čia įdomi isto-

rija. Mes radome ir senesnį to 
pačio namo skelbimą. Tada jis 
buvo parduodamas už dešimt 
tūkstančių, tada radome kiek 
vėlesnį - jis buvo parduodamas 
už šešis tūkstančius, o kai mes 
radome savo skelbimą - jis buvo 
pardavinėjamas už tris tūkstan-
čius ir penkis šimtus eurų. Galų 
gale mes jį nusipirkome už tris 
tūkstančius ir du šimtus eurų su 
pusė hektaro žemės ir keliais 
ūkiniais pastatais. Paskutiniai 
šimtai krito jau būnant Lietuvoje 
ir pasirašius preliminarią sutar-
tį, nes tiesiog namo būklė buvo 
šokiruojanti ir savaitę miegojom 
mašinoje.

- O jūs jautėtės truputėlį 
apgauti ar ne?

Arnolda: Ne, apgautiems 
nėra ko jaustis. Mes namo net 
neapžiūrėjome, visą sumą per-
vedėme dar būdami Anglijoje. 
Mes nežinojome nei kambarių 
išplanavimo, nežinojome ar yra 
visos sienos, mums buvo pasa-
kyta, kad trūksta vieno lango, 
o kad pavyzdžiui lauko duryse 
nėra spynos mes sužinojome 
tik dvi dienas prieš grįžtant. Bet 
kaip bebūtų, už tokią kainą, tu 
žinai, kad būsi nustebintas.

- Tai jau stebuklo kažkokio 
nesitikėjote?

Augustinas: Oi ne. Tikėjo-
mės ilgo projekto.

- O kas dabar jūsų laukia? 
Jūs norite kažkokios sterilios 
aplinkos? Ką jūs iš šito namo 
padarysite?

Arnolda: Iš pradžių, kai tik 
atvažiavome, nei patys miego-
jome viduje, nei šunų neleidom.

- O kodėl?
Augustinas: Ten laikinai 

buvo gyvenę medkirčiai. Vidu-
je buvo palikta visokių butelių, 
striukių, todėl pirmiausia reikėjo 
iškuopti.

- O malkų ten yra? Kaip 
jūs kūrenat?

Arnolda: Tai mes malkas 
radom malkinėje, ten pasirodo 
buvo ir daugiau, bet kažkas iš-
nešė.

Augustinas: Ten buvo vis-
kas išnešta. 

Arnolda: Labiausiai supyk-
dė, kad buvo išneštos pečiaus 
ringės ir negalėjom apsišildyt. 
Atrodo, ne kažkoks vienetinis 
produktas, kad reiktų vogt, bet 
išnešė.

Pokalbio pabaiga – kita-
me „Rokiškio Sirenos“ nu-
meryje.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Projekto vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“ kartu su partneriu „Rokiš-
kio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė“ įgyvendina projektą 
„Skalbyklos socialinių paslaugų plėtra ir socialinių gebėjimų didinimas Rokiškio 
mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0440 finansuojamą Europos socialinio fon-
do lėšomis. Projektas parengtas pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės 
miesto strategiją.

Projekte numatomos teikti skalbinių išskalbimo, džiovinimo ir lyginimo 
paslauga ir esant poreikiui skalbinių atvežimo ir išvežimo paslauga Rokiškio 
miesto gyventojams. Klientui turinčiam judėjimo sunkumų nešvarūs skalbiniai 
surenkami, atvežami išskalbti, išdžiovinti ir vėl pristatomi klientui. Paslaugos 
bus teikiamos pagal poreikį (nuo vieno iki keleto kartų) vienam gyventojui.  

Bus suteikiami įgūdžiai savo skalbinių išskalbimo, džiovinimo ir lyginimo vei-
kloje. Kviečiame gyventojus pasinaudoti šia paslauga, o jums pagelbės 2 asm. 
savanoriai.

 Paslaugos teikiamos asmenims, kurie gauna  socialinę pašalpą arba būs-
to šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam 
vandeniui kompensacijas, neįgaliesiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, 
kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpin-
tis savimi. 

Įgyvendinant projektą įrengtos 3 vnt. skalbimo bei rūbų džiovinimo vietos 
ir vieta skalbiniams išsilyginti. Esant poreikiui teikiama atvežimo ir parvežimo 
(transporto) paslauga. 

Projekto paslaugų teikimo vieta: AB „Rokiškio komunalininkas“ patalpose, 
Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis.

KVIEČIAME naudotis Rokiškio miesto gyventojus, neturinčius galimybės  na-
muose, skalbtis rūbus, patalynę, kitus skalbinius, juos išsidžiovinti ir išsilyginti. 
Projekto darbuotojai ir savanoriai jums pagelbės ir suteiks socialinę paslaugą.

BENDRAUKIME: Projekto koordinatore Vitalija, tel. 8 613 03599, 
el.p.skalbykla@rokom.lt

Rokiškio rajono automobilių ir motociklų sporto klubas „Viesulas“ įgyvendi-
na projektą „Žibinto šviesa!” socialinėje laisvalaikio erdvėje Rokiškio mieste". 
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Šių metų pavasarį 
ir vasarą klubas pakvies vaikus ir jaunuolius iš Rokiškio miesto dalyvauti net 
šešiose po 5 dienas stovyklose su dviračiais, dviračių trasoje, Uljanavos kaime, 
Rokiškio r.

Klubas kviečia 20 jaunų asmenų iš Rokiškio miesto dalyvauti užimtumo vei-
klose. Dešimt vaikų ir jaunuolių kviečiame dalyvauti iš daugiavaikių šeimų, vai-
kų kurie likę be tėvų, socialinės rizikos vaikų, socialinės globos ir bendruome-
ninių vaikų namų bei vaikų iš nepasiturinčių šeimų.

Dalyviams veiklose bus suteikiami dviračiai, apsaugos, šalmai, jog saugiai 
galėtų mokytis važiuoti dviračiu ir smagiai praleisti laisvą laiką su draugais. 
Kiekvienas dalyvis galės laiko ir atstumo matavimo įrangos pagalba,  sekti savo 
važiavimo su dviračiu rezultatus. Prieš stovyklas bus pravedamos paskaitos 
„Dviračių kultūra“ ir suteiktos žinios ir praktiniai patarimai dalyviams, kaip sau-
giai važiuoti dviračiu. 

Klubas organizuos dviračių žygius ir užsiėmimus Rokiškio parkuose ir miš-
kuose su dviračiais. Dalyviai patirties išvyks pasisemti į dviračių čempionatų 
varžybas. 

Stovyklose taip pat  vyks intelektinės užduotys, aktyvi fizinė veikla, pažintinė 
veikla, žygiai, žaidimai ir mankštos pratimai, stiprinantys fiziniai pratimai. 

Dalyviai įgis važiavimu su dviračiu įgūdžius, smagiai leis laisvalaikį su savo 
draugais, žygiuose įgis saugaus važiavimo patirties su dviračiais. 

Laukiame Rokiškio miesto vaikų ir jaunuolių, kuriems patinka fizinio ak-
tyvumo veiklos su dviračiais.  Registruokitės ir skambinkite klubo vadovui 
Romui Kišūnui, tel. 8 686 37924 arba el. paštu rviesulas@gmail.com.

Startuoja 2021-ųjų 
Užimtumo didinimo programa

Informuojame, kad Rokiškio rajono savivaldybės administra-
cija įgyvendindama Rokiškio rajono savivaldybės 2021 m. užim-
tumo didinimo programą, patvirtintą Rokiškio rajono savival-

dybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-326 „Dėl Rokiškio 
rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2021 metams patvirti-
nimo“ vykdo darbdavių pageidaujančių įgyvendinti šią programą atranką.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, iki 
2021 m. vasario 10 d. 17 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Tur-
to valdymo ir ūkio skyriui (Respublikos g. 94, Rokiškis, 207 kab.) turi prista-
tyti Užimtumo didinimo programos darbų organizavimo paraišką ir sąmatą. 
Dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant jo nurodomi teikėjo rekvizitai, 
data, ir užrašas „Užimtumo programos darbdavių atrankai“. 

Rokiškio rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programą ir pa-
raiškos formą rasite www.rokiskis.lt. Informaciją teikia Turto valdymo ir ūkio 
skyriaus vyr. specialistė (ūkiui) R. Danienė el. p. r.daniene@post.rokiskis.lt, tel. 
8 656 62984. 
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Unikalus eksponatas apie Onuškį
Rokiškio krašto istorija pil-

dosi unikalia istorine medžiaga. 

Iš Stanfordo universite-
to (JAV) Hooverio instituto 
bibliotekos archyvo gavome 
dvarininko, agronomo, diplo-
mato, rašytojo, dailininko Me-
čislovo Jeloveckio (Meczyslaw 
Jalowecki) lietos akvarelės skai-
tmeninę kopiją ( HANUSZYSZ-
KI (28.57x 39.37 cm) Pałac. pow. 
Jeziorosy, Rdzenna Litwa. Maria 
z hr Starzeńskich Witoldowa Ko-
marowa. Mieczyslaw Jałowiecki 
memoirs and drawings, Record 
no. xx170.04.00294, Hoover 
Institution Library & Archives.)

Piešinyje yra pavaizduoti 
Onuškio (Rokiškio r.) dvaro rū-
mai. Kitoje pusėje įrašas lenkų 
kalba: "Gimtoji Lietuva ir Že-
maitija Nr. 34. Onuškis, Vitoldo 
Komaro vedusio Mariją Stra-
ženskytę, o po jo mirties likusios 
našle su vaikais, Ežerėnų apskri-
tyje". Taip pat yra M. Jaloveckio 
parašas ir data "1949".

Tai yra tik trečias žinomas 
Onuškio dvaro rūmų vaizdas 
prieš gaisrą (Dar yra žinomas Na-
poleono Ordos pieštuku ir akvare-
lė 1875-1876. m pieštas piešinys, 
saugomas Krokuvos nacionali-
niame muziejuje, bei atvirukas su 
Onuškio dvaro rūmų vaizdu).

Mečislovas Jaloveckis gimė 
1876 m. gruodžio 2 d. Saldutiš-
kio dvare (dab. Utenos r.), bajorų 
Boleslovo ir Anelės Vitkevičiū-
tės (Zakopanės stiliaus kūrėjo 
Stanislovo Vitkevičiaus sesers) 
Jaloveckių šeimoje. 1885-1887 

m. mokėsi angliškoje moky-
kloje Sankt Peterburge. Vėliau 
tęsė mokslus imperatoriškajame 
Sankt Peterburgo licėjuje. 1895 
m. įstojo į Rygos technikos uni-
versitetą ten studijavo agronomi-
jos ir chemijos mokslus. Univer-
sitete priklausė lenkų studentų 
draugijai „Arkonia". Metus sta-
žavosi Štetine (Lenkija). Vėliau 
studijavo Halėje, Bonos univer-
sitete (Vokietija). Ilgą laiką M. 
Jaloveckis dirbo Vilniaus žemės 
ūkio banke dvarų taksatoriumi, 
kur dirbdamas pažino daugelį 
Lietuvos dvarų ir parengė dvarų 
sodybų akvarelinių vaizdų albu-
mą „Wizerunki dworow“. Taip 
pat yra žinomos M. Jaloveckio 
mokslinės studijos, skirtos gyvu-
lininkystei, pieno pramonei. 

1907 m. pabaigoje M. Jalo-
veckis įsteigė Saldutiškio ūkio 
draugiją, kurios pirmasis susi-
rinkimas buvo sušauktas 1907 
m. spalio 16 d. Jaloveckių dvare. 
Susirinkime buvo kalbama lie-
tuviškai. Ūkio draugija skatino 
valstiečius skirstytis vienkie-
miais, įsigyti modernius darbo 
įrankius, gerinti gyvulių veislę, 
padėjo apsirūpinti mineralinėmis 
trąšomis, geresnėmis sėklomis. 
Pirmojo susirinkimo metu dva-
rininkas M. Jaloveckis pasakė 
neužmirštamus žodžius: "Aš 
esmi lietuvis, myliu ir studijuo-
ju lietuvišką kalbą, myliu savo 
šalį, myliu žmones ir trokštu būti 
jiems naudingas. To darbo nelai-
kau sau už nuopelnus, bet tik už 
pareigą, kaipo Lietuvos sūnus. 
Jeigu aš kitaip manyčiau, tai man 

ne vieta Lietuvoje" 
Prieš I pasaulinį karą dirbo 

Rusijos imperijos žemės ūkio 
ministerijoje, dirbo konsulu Vo-
kietijos imperijoje. M. Jaloveckio 
prižiūrimas dvaras buvo laikomas 
vienu iš pavyzdinių Lietuvoje. I 
pasaulinio karo metu tarnavo Ru-
sijos imperijos kariuomenėje, kur 
turėjo pulkininko laipsnį. Pasibai-
gus I pasauliniam karui ir prasi-
dėjus Lietuvos ir Lenkijos nesuta-
rimams prisijungė prie Krajovcų 
organizacijos siekusios vienin-
gos lietuvių, lenkų ir baltarusių 
valstybės, dalyvavo tiesioginėse 
derybose su Lietuvos prezidentu 
Antanu Smetona. M. Jaloveckis 
savo atsiminimuose teigė: "Man 
ir mano bendražygiams, kurie 
buvo išauginti meilės Lietuvai ir 
lietuviams dvasioje nauja kryptis 
yra nepriimtina". 

Saldutiškio dvarui likus Lietu-
vos sudėtyje Jaloveckis apsigyve-
no Varšuvoje, kur dirbo Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijoje, 
buvo paskirtas dirbti į Dancigo 
laisvąjį miestą. II-ojo pasaulinio 
karo metais, vokiečiams okupa-
vus Lenkiją išvyko į Jungtinę 
karalystę, kur dirbo Lenkijos 
emigracinėje vyriausybėje. Po 
karo liko gyventi Londone, kur 
dalyvavo vietos lenkų visuome-
niniame gyvenime. Mirė 1962 
m. Londone, buvo vedęs Julija 
Vankovičiūtę su kuria susilaukė 
sūnaus Andžejaus (1912-1944) 
žuvusio Varšuvos sukilimo metu 
ir dukros Kristinos (1914).

Rokiškio krašto muziejaus
inform.

Smulkus ir vidutinis verslas žada keiptis į 
teismą dėl veiklos ribojimo

Leidimo atnaujinti veiklą iš 
Vyriausybės kol kas nesulau-
kę verslininkai žada kreiptis į 
teismą, sako Smulkiojo ir vi-
dutinio verslo tarybos pirmi-
ninkė Dalia Matukienė. Tuo 
pat metu ji užsimena turinti 
viltį, jog Vyriausybė priims 
sprendimus, dėl kurių kreiptis 
į teismą nereikėtų. 

„Visas verslas yra pasiren-
gęs, viską susipirkę. Bent jau 

tai sumai, kurie susipirko visus 
dalykus, kad apsaugotų ir pada-
rytų, tai bent jau tai sumai ruo-
šiasi pateikti ieškinį“, – sakė D. 
Matukienė. 

Pasak jos, teismui bendrą ieš-
kinį pateiks atskiros įmonės. D. 
Matukienės teigimu, šiuo metu 
veiklos atlaisvinti negali apie 70 
tūkst. įmonių ir maždaug tiek pat 
užsiimančių individualia veikla 
ar turinčių verslo liudijimus, ta-
čiau ji neįvardino, kiek jų žada 

kreiptis į teismą.
„Yra surinkti dabar 9 tūkst. 

parašų šiai dienai, o kiek jų bus 
rytoj, šeštadienį, negaliu pasa-
kyti“, – sakė D. Matukienė.

Vyriausybė trečiadienį nu-
sprendė kol kas nešvelninti ka-
rantino reikalavimų, nors anks-
čiau buvo skelbta, kad Ministrų 
kabinetas turėtų apsispręsti dėl 
ne maisto prekių parduotuvių ir 
kirpyklų atidarymo.

BNS inform.
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• Visi butų ir namų kosmetiniai, 
kapitaliniai vidaus apdailos darbai. 
Bendradarbiaujame su elektrikais, 
santechnikais, baldininkais. 
Ilgametė patirtis. Tel. 8 611 45 245. 
Rokiškis
• Atliekame pilną vidaus apdailą: 

montuojame gipskartonį, glaistome, 
dažome, klijuojame plyteles, 
dedame įvairias grindų dangas. 
Pasirūpiname medžiagomis.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Sniego valymo darbai, medžių 
genėjimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, vėjovartų 
bei sausuolių tvarkymas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Valome sniegą nuo stogų.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu sklypą namo statybai 
Rokiškyje. Tel. 8 698 13 122. 

Rokiškis
• Perka eglės sausuolius, 
vėjovartas. Išsikerta, atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Perka eglės sausuolius, 
vėjovartas. Išsikerta, atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis
• Perku motorinių dviračių, 
mopedų, motociklų dalis, jų 
dokumentus, motociklų knygutes. 
Tel. 8 651 84 042. Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame 4 mėnesių kalytę. 
Tel. 8 654 34 282. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vyrišką, pilką striukę. 52 dydis, 

IEŠKO DARBO

• 39 metų vyras ieško darbo miške, 
statybose, gali pjauti malkas savo 
pjūklu. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis
• 27 metų vaikinas ieško darbo. 
Galiu dirbti statybose. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 670 82 679. Rokiškis
• Vyras ieško papildomo darbo 
statybose, savaitgaliais.  
Tel. 8 603 73 679. Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau Rokiškyje fotografo 
mėgėjo ar profesionalo padaryti 
drabužių nuotraukas ant modelio, 
jas sunumeruoti ir redaguoti. 

Reiktų kuo profesionaliau. Taip 
pat domintų išvaizdi mergina 
fotosesijai ir patalpos Rokiškyje. 
Rašykit, kas ką žinot. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 628 84 162.  
Rokiškis
• Ieškoma tvarkinga moteris, 
galinti prižiūrėti močiutę Anykščių 
mieste. Reikalinga nuolatinė 
priežiūra, dvi savaites per mėnesį. 
Suteikiamas gyvenamas plotas, 
maistas ir atlyginimas. Išsamesnės 
informacijos kreiptis telefonu.  
Tel. 8 601 25 890. Anykščiai
• Ieškomas ekskavatoriaus 
operatorius. Reikalinga C 
kategorija, vykti į objektus. 
Atlyginimas 1000 Eur atskaičius 
mokesčius + viršvalandžiai. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
• Reikalingi 2 karvių melžėjai. 
Darbas Švedijoje. Reikalinga 
minimali 1 metų patirtis, anglų k. 
Atlyginimas - 12 Eur/val bruto. 
Atlyginimas mokamas kas mėnesį. 
Pirmenybė teikiama turintiems 
analogiško darbo patirties ir 
turintiems žinių apie gyvūnų 
priežiūrą. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Siūlomas darbas. Darbo pobūdis: 
prekyba duonos, pyrago ir 
grikių gaminiais. Reikalavimai: 
patirtis dirbant panašioje srityje 
- privalumas; geros anglų kalbos 
žinios; geri darbo kompiuteriu 
įgūdžiai; komunikabilumas, 
strateginis mąstymas, rusų kalbos 
mokėjimas - privalumas. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 682 47 857. 
Rokiškis

KITA

su gaubtu, ilgis – žemiau liemens. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Vyrišką melsvą naują striukę. 52 
dydis, pūkinė. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Batus. Demi sezoniniai, juodi, su 
kulniuku, ilgi, 40 dydis. Kaina 9 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Flanelinį audinį. 5 m, naujas. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Naują džinsinį audinį. Ilgis 1,30 
m, plotis 1,60 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Džinsus Levi Strauss (505 
Regular), atvežti iš JAV. W36, L34. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 615 22 736. 
Rokiškis
• Naujas kokybiškas vyriškas 
pinigines. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 611 21 832. Rokiškis
• Puošnią suknelę su švarkeliu. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Aulinukus pavasariui, mirksi 
lemputės. 33-34 dydis. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Puikios būklės žieminę striukytę - 
paltuką mergaitei. 134 dydis, spalva 
šviesi rožinė. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Pašiltintus džinsus, velvetines 
kelnes. Kaina 25 Eur. Dydžių 
turime įvairių. Tel. 8 604 15 320. 
Rokiškis

• Ieškau vairuotojo darbo, turiu 
C, CE, 95 kodą, taip pat turiu Tr1, 
Tr2 ir SZ kategorijų vairuotojo 
pažymėjimus. Tel. 8 601 43 094. 
Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo. Darbo 
stažas 30 m., dirbu namuose.  
Tel. 8 626 81 551. Rokiškis

• Sausas lapuočio malkas. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Arklinį vežimą guminiais ratais, 
verpimo ratelius. Tel. 8 610 17 627. 
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R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuo-
ja, žemės sklypo kad. Nr.7373/0004:86, esančio 
Panemunėlio mstl., Panemunėlio sen., Rokiškio 
raj., apie atliktus gretimo sklypo Nr.262/2 kadas-
trinius matavimus. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis 
į matininką Eugenijų Mikulėną. 

Tel.8-458-68144, mob. 8-612-95720, 
el. p. kavolzeme@parok.lt. Taikos g. 5, Rokiškis.

Rokiškis
• Lauko skėtį. Mažai naudotas, 
130x230x250. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Sausas malkas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Malkas. Skaldytas, kaladėmis ir 
rąstais. Skaldytos 10 m - 170 Eur, 
10 m kaladėmis - 150 Eur, 10 m 
rąstais - 120 Eur. Tel. 8 621 66 678. 
Rokiškis
• Statinę ir lagamino formos 
vandens talpą. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Ąžuolines ir liepų vantas po 1,50 
Eur. Tel. 8 686 02 301.  
Rokiškis
• Naudotus, stumdomus langus 
balkonui įstiklinti. Matmenys 160 x 
274. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 616 05 715. Rokiškis
• Nenaudotą (neišpakuotą), 
prancūzišką servizą. 6 puodeliai su 
lėkštutėmis ir 19 įvairių lėkščių. 
Kaina 28 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas( beržas, 
uosis, klevas - 30-35 Eur/erdv.m. 
Spygliuotis-25 Eur/erdv.m. Atvežu 
mažais kiekiais, 2-3 erdv.m. 
nemokamai. Kupiškio ir Rokiškio 
raj. Tel. 8 646 04 044.  
Rokiškis
• Kokybiškus, sėtinių pievų 
šienainio rulonus. Pakraunu. 
Skapiškis, Kupiškio raj. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 646 04 044.  
Kupiškis
• Naudotą, veikiantį, trifazį grūdų 
malūną. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 646 24 361. Rokiškis
• Audinės, ilgus, klasikinius 
kailinius. 48-50 dydžio, geros 
būklės. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Kilimus. 2x3. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetinį kompiuterį Samsung 
Tab 4. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Monitorių Samsung. 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Samsung 
Galaxy Tab A8 . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 622 00 338. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Morkas ir pašarinius burokus. 
0,20 Eur/kg. Tel. 8 670 45 703. 
Rokiškis
• Miežius, kviečius, avižas, 
kukurūzų mišinį, įvairius miltus, 
daugiamečių žolių sėklą. Atvežu . 
Tel. 8 682 36 692. Pasvalys

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikios būklės telefoną Huawei 
P Smart. Pilnas komplektas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Galite palikti telefoną remontui 
arba apsauginio stiklo užklijavimui. 
Atsiėmimo punktas Rokiškyje, 
Panevėžio g. 1D.Darbo laikas: 
I-V 12-18 val., VI 10-14 val. 
Prekes užsisakykite telefonu, 
alvioprekyba@gmail.com ar 
Facebook: UAB Gerita.  
Tel. 8 684 21 011. Rokiškis
• Geros būklės telefoną Huawei 
P40 lite. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 699 64 762. Rokiškis
• Huawei P smart. fig lx1, spalva 
auksinė. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 605 05 564. Rokiškis
• iPhone 6s 16GB. Visiškai 
tvarkingas, neskilęs, nedužęs, 
pakeista nauja, originali baterija. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 655 12 035. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Keičiu tvarkingą, šiltą 2 kambarių 
butą į 3-4 kambarių (5 aukšto 
nesiūlyti), su priemoka.  
Tel. 8 614 35 372. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 

• Rąstinę sodybą Buivydiškių 
kaime, Rokiškio rajone. Namas 
statytas 1972 m., reikia remonto. 
Nesenai pakeisti namo langai į 
plastikinius. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime, 
32 a namų valdos (vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijų) paskirties žemės sklypą 
su jame esančiu naujai pastatytu 
garažu. Yra leidimas statyboms, 
suprojektuotas namas. Kaina 16000 
Eur. Tel. 8 678 75 239.  
Rokiškis
• Gyvenamą namą Pakriaunių 
kaime, Rokiškio r. Namas mūrinis, 
vieno aukšto, su mansarda. Bendras 
plotas 115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 2 
gyvenami kambariai . Kaina 13000 
Eur. Tel. 8 679 76 044.  
Rokiškis
• Namo dalį Obelių mieste, J. 
Jablonskio gatvėje. Priklauso 
46/100 dalis rąstinio gyvenamojo 
namo, 1/3 dalis ūkinio pastato.  
Namui priklauso 18 arų žemės 
sklypas, kuris nuomojamas iš 
valstybės. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas statytas 1977 m. Pirmajame 
namo aukšte yra prieškambaris, 
koridorius, virtuvė, 3 kambariai. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Kaina 21000 Eur. 
Tel. 8 646 36 702.  
Rokiškis
• 3 kambarių, 65,88 kv. m. 
butą Tekstilininkų g., Juodupės 
miestelyje. Butas yra 1 aukšte iš 
5, 1980 m. statytame mūriniame 
name. Butas tvarkingas. Kaina 
14000 Eur. Tel. 8 608 39 583. 
Rokiškis
• Žemės sklypą Klišių k. 1 ha., 30 
a. Tel. 8 695 28 930.  
Rokiškis
• Namą su ūkiniu pastatu Rokiškio 
raj., Kamajų miestelyje. Netoli, už 
1 km Petrošiškio ežeras. Šalia yra 
3 tvenkiniai. Centre parduotuvė, 
bažnyčia, mokykla. Asfaltuotas 
privažiavimas. Šildymas: kietuoju 
kuru, elektra yra, sklypo plotas -15 
a. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 120 kv. m namą Rokiškio raj., 
Obelių miestelyje. 29 a. Šildymas: 
kietauoju kuru, dabar krosnis 
išgriauta nes yra naujas kieto kuro 
katilas, bet nepajungtas. Pradėtas 
remontuoti, grindis nuimtos, buvo 
planuojama daryti grindinį šildymą. 
Kaina 6200 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškau 1 kambario 
buto nuomai. Tel. 8 679 57 645. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą su 

PRAŠO PADOVANOTI

• Daugiavaikė šeima prašo 
padovanoti automatinę skalbimo 
mašiną, iš anksto dėkojame.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti medienos 
pjuvenų. Tel. 8 665 02 825. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Kūdikių buteliuko žinduką, 
segtuką čiulptukui. Turim daug 
vaikiškų ir suaugusiems drabužių, 
bei įvairių daiktų. Antradienį 
atvykstame į Rokiškį, galime 
pristatyti į namus.  
Tel. 8 613 14 830. Rokiškis
• Vaikišką lovelė su stalčiumi. Yra 
apsaugos nuo apkramtymo, lova 
su ratukais. Parduodu su čiužiniu, 
kuris iš vienos pusės minkštesnis, 
iš kitos kietesnis, viduje bambuko 
pluoštas. Prie lovelės pridedu 
apsaugas, užuolaidas ir stovą. 
Lovelės būklė gera. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 601 68 099. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Šeštadienį Rokiškyje, Vytauto g. 
rastas raktų ryšulys.  
Tel. 8 615 15 631. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Pjūklus. Kaina 50 Eur.  

STATYBINĖ ĮRANGA

• Krosnelę. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 50 483. Anykščiai
• Vokišką krosnelę. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 626 50 483. Anykščiai

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Rokiškis
• Jaukų ir šviesų vieno kambario 
butą pirmame aukšte. Su baldais. 
Namas renovuotas. Šalia Topo 
Centras, gražus parkas. Išsami 
informacija telefonu.  
Tel. 8 627 74 051. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškio raj., 
Kriaunų k. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Gyvenamą namą Kamajų mstl., 
Rokiškio raj. Namas mūrinis, vieno 
aukšto, su mansarda. Bendras 
plotas  92.62 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, tualeto 
ir vonios kambarys, jauki virtuvė. 
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Ragelių kaime, Rokiškio rajone. 
Namas statytas 1977 m. Pirmajame 
namo aukšte yra prieškambaris, 
koridorius, virtuvė, 3 kambariai. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis

baldais ir buitine technika. Vilties 
g.. Kaina 100 Eur. Tel. 8 620 24 
515. Rokiškis
• Šeima ieško 2-3 kambarių 
buto Juodupėje nuomai ar su 
išperkamąja nuoma. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 619 28 999. Rokiškis
•  Ieškau 1 kambario buto nuomai . 
Tel. 8 621 59 725. Rokiškis
• Ieškau garažo, ilgalaikei nuomai. 
Tel. 8 621 19 670. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti namą arba 
namo dalį, ilgalaikiai nuomai, su 
galimybe išsipirkti.  
Tel. 8 621 74 628. Rokiškis
• Išsinuomosim 3-4 kambarių butą 
su galimybe išsipirkti.  
Tel. 8 624 29 375. Rokiškis
• Skubiai ieškau 1-2 kambarių buto 
nuomai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 16 430. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 05 409. 
Rokiškis
• Ūkininkas ieško žemės paskirties 
sklypų nuomai. Kamajų ir Salų 
apskrityje. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 04 592. Rokiškis

Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

• 1998 m. VW Golf 4. 1.6 l, 74 
kW, benzinas- dujos (tiesioginės). 
Naujas akumuliatorius su garantija, 
ratai R17, su m+s padangomis, 
magnetola su SD-USB. Su TA. 
Trūkumai-  kondicionierius neilgiai 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:05 Šoka Lietuva 
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Klausimėlis.lt
06:20 Išpažinimai
06:50 Didysis Bethoveno 
šuolis
08:30 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Klausimėlis
12:10 Pasaulio 
dokumentika. Šnipai 
gamtoje
13:05 Pasaulio 
dokumentika. 
Neaprėpiama Afrika
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas

17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Pabandom iš naujo! 
2021. Eurovizijos nacionalinė 
atranka. Finalas
23:00 Sūnus, vardu 
Erazmas
00:45 Dangoraižio apiplėšimas
02:25 Pasaulio dokumentika. 
Šnipai gamtoje
03:20 Langas į valdžią
03:45 Frenki Dreik paslaptys
05:15 Ponių rojus

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Benas Tenas 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas! 

11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:30 Tylūs geradariai. 
Tvarumo istorijos 
12:00 Mieli gyvūnai
12:20 Kenoloto 
12:22 Mieli gyvūnai
13:00 Įsimintinas kelias
15:05 Garfildas
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 3
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 3
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. Princai 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gaujų karai. 
Princai 
22:40 Marsietis
01:35 Žmogus be praeities
03:10 Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga
04:45 Tironas

05:10 Volkeris, Teksaso reindžeris
06:50 Saugokis meškinų 
07:20 Nuotykių metas 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Vasaros stovyklos sala 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai
09:05 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:35 Neramūs ir triukšmingi 
10:00 Avelės ir vilkai
11:45 Gaisrinės šuo
14:00 Bukas ir bukesnis. Kai Haris 
sutiko Loidą
15:45 Moteris-Katė
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Batuotas katinas Pūkis
21:15 Rožinė pantera
23:10 Kelyje po Europą
01:00 Kurjeris

07:00 Varom! 
07:30 Snaiperis 

08:30 Varom!
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Atenboro skruzdžių 
kalnas
12:00 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal 
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
15:50 Nepamirštamas tyrimas
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Pabėgti neįmanoma
00:10 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai
01:55 Žmogus šešėlis

05:35 Kaimo akademija
06:00 „Paslaptys” 
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje

10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Well: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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09 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
 16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 

ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukinis rajonas
23:50 Alpių detektyvai
00:35 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25Magiškoji komanda
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Devintojo legiono 
erelis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Devintojo legiono erelis
00:20 Rezidentas
01:15 Rouzvudas
02:10 Bibliotekininkai

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena 

naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai -
 mano likimas
16:35 Labas vakaras,
 Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Tokarevas
00:25 Narkotikų prekeiviai
01:30 Princas
03:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:35 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Atsargiai - giminės!

09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Atsargiai - giminės!
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 MS1. Kalėjimo griūtis
22:55 Belaisvė
01:10 Iš visų jėgų 
02:00 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laikykitės ten
08.00 „Paslaptys”
09.00 „Netikėtas teisingumas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė

12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Vyrų šešėlyje. 
SOFIJA MALIECKAITĖ - 
CHODKEVIČIENĖ
04.50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
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 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Užkluptas
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Magiškoji komanda
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Geras žmogus
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Geras žmogus
00:10 Rezidentas
01:10 Rouzvudas
02:05 Bibliotekininkai
02:55 Vaiduoklių ieškotojai

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 

14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano 
likimas
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VPrincas
00:20 Narkotikų prekeiviai
01:25 Pagrobimas 3
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:45 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Atsargiai - giminės!
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 

12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Atsargiai - giminės!
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom!
21:00 Belaisvė
23:15 Akloji zona
00:15 Legendų biuras
01:20 Gyvi numirėliai
02:05 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje 
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Skonio reikalas
07.30 Vyrų šešėlyje. LIDA 
MEŠKAITYTĖ
08.00 Eko virusas
08.30 Mūsų gyvūnai
09.00 „24/7“

10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime 
gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Pelenė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
11:55 „Dainų dainelės“ 
akimirkos
12:10 Pasaulio 
dokumentika. Paslaptinga 
peizažų istorija
13:05 Pasaulio 
dokumentika. Išsaugotas 
Urugvajus

14:00 Mis Marpl. Grinšo 
užgaida
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Černobylis
22:15 Mažoji Maskva
00:10 Kino žvaigždžių alėja. Oro 
uostas
02:25 Pasaulio dokumentika. 
Išsaugotas Urugvajus
03:20 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
03:45 Mis Marpl. 
Grinšo užgaida
05:15 Ponių rojus

07:00 Benas Tenas
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 

07:25 Ogis ir tarakonai 
07:45 Vasaros stovyklos 
sala 
08:15 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
08:45 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:15 Neramūs ir triukšmingi 
09:40 Šarlotės voratinklis
11:30 Užsispyrusi blondinė
13:25 Jaunavedžiai
15:15 Švilpiko diena
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:05 Pagrobimas 3
00:20 Beverli Hilso 
policininkas 2
02:25 Rožinė pantera

07:00 Varom! 
07:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
Mažeikiai
08:30 Tauro ragas
09:00 STIHL Savickas Classic 
2020. Panevėžys

10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Gimę laisvėje
12:00 Atranka. Išlieka 
stipriausi
12:55 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu
15:50 Nepamirštamas tyrimas
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Akloji zona
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras 
22:40 Gyvi numirėliai 
23:45 Pabėgti neįmanoma
01:45 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys”
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Skonio reikalas
10:00 Krepšinio pasaulyje

10:30 Deutsche Welle: Greitis
11:00 Lietuvos ženklai 
prie Laptevų jūros
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės

08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Tarzanas
12:20 Kenoloto
12:22 Tarzanas
13:45 Daktaras Dolitlis 2
15:35 Princas ir aš. 
Karališkas medaus mėnuo
17:20 Kenoloto 
17:22 Princas ir aš.
 Karališkas medaus mėnuo
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Auklė
21:20 Universalioji korta
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Universalioji korta
23:15 Audrų karas
01:05 Diena po rytojaus

06:30 Saugokis meškinų 
07:00 Nuotykių metas 
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dirba ant laisvų apsukų, reikia 
pasikeisti rankinio stabdžio trosus. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• 2001 m. Seat Leon. 1,9 l, TDI, 81 
kW, TA iki 2021.06. Kaina 760 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Touareg. 2,5 l, dyzelis, 
2004 m., TA iki 2022.04. 6 bėgių 
mechaninė pavarų dėžė, pilkos 
spalvos, juodas odinės sėdynės, 
2 ratų komplektas, 2 rakteliai, 
daug privalumų, viskas veikia 
puikiai, pneumatika ir tiltai puikūs.
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3750 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
• Ford Focus. 2001 m., dyzelis, 
1.8 l, TDI, 66 kW. TA iki 2022 
m. Pakeisti tepalai, diržai, filtrai. 
Niekas nebilda, stabdžiai ir rankinis 
veikia, 2 ratų komplektai, nėra 
taršos mokesčio. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 627 37 330. Rokiškis
• VW Passat. 2003 m., 1,9 l, TDI, 
96 kW, universalas, 5 bėgiai, TA 
iki 2022-07-30. Šviesiai pilkas - 
sidabrinis. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Honda CR-V. 2 l., benzinas, 108 
kW, 2001 m. Kėbulas nesupuvęs, 
4x4, veikia klimato kontrolė, TA 
virš metų. Mėlyna, lieti ratai. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 618 60 356. 
Rokiškis
• Tvarkingą Audi A6. 2006 
metų. 2,7 l, dyzelis, 132 kW. 
Quattro. Variklis, dėžė ir 
važiuoklė tvarkingi. Kėbulas turi 
pabraižymų. Nauja TA. Lietuvoje 
neeksploatuota.  Daug privalumų. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Audi A6. 1,9 l, 96 kW. Kaina 
1700 Eur. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 66 kW, 1.9 l, 
TDI. Labiau tinka važinėti iki 
darbo ir atgal. Defektai: skilęs 
stiklas, žibintų laikikliai išlūžę, 
priekinius diskus reiktų pasikeisti, 
traška abejos granatos (yra nupirkta 
nauja). TA iki 08-10. Turi kėbulo 
defektų. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 679 48 087. Rokiškis
• Geros būklės dviratį. R26, naujos 
padangos. Haro rėmas, sportinė 
sėdynė, bėgiai veikia, stabdžiai irgi 
veikia, yra mažas trūkumas. Prie 
dviračio pridėsiu visiškai naują, 
priekinę žvaigždynę. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 626 29 774.  
Rokiškis
• Skoda Octavia. Pakeisti diržai. 
1.9 l, 81 kW., TA iki 2021-12. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 612 89 032. 

Rokiškis
• Lengvojo automobilio 
priekabą Paul Auwarter. Bortai 
2.06x1,25x0,40. Kaina 360 Eur. 
Tel. 8 687 15 906. Rokiškis
• VW Vento. 1.9 l, 66+ kW., 
čipuotas. TA iki 2021.04.23, yra 
defektų. Kaina derinama. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 621 24 460. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Astra priekinį stiklą. 1997-
2004 m. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Dalimis Ford Mondeo 2002 m., 
benzinas, balta, 81 kW.  
Tel. 8 603 57 016. Rokiškis
• Peugeot lietus ratus. R16, 
tvarkingi. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
•  Škoda lietus ratlankius, R15, 
5x112. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 645 87 229. Rokiškis
• R16, Opel ratlankius su naujomis, 
vasarinėmis, 2019 m., vokiškomis 
padangomis . Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2004 m. VW Passat dalimis. 1,9 
l., TDI, 96 kW. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Audi A4, galinius, tamsintus 
žibintus. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Seat Alhambra dalimis. 1997 m., 
1.9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Opel ratlankius. R16, originalūs, 
su skardomis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Naujas, nenaudotas pakaitinimo 
žvakes, tinkančias automobiliams 
Audi, VW, Seat ir t.t. 2 l, TDI, 103 
kW. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• 2 vnt. padangų. R14. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 626 50 483.  
Anykščiai
• Ratlankius. R17, 4×114.3, tiesūs, 
lygūs, nevirinti, padangos išmesti. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 628 01 976. 
Rokiškis
• Opel Corsa dalimis. 2008 m., 1.4 
l., 66 kW, 15 colių ratai, naujos 
padangos, automobilis parvežtas iš 
Vokietijos, 5 durų. Galima pirkti 
visą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira, DTI dalimis. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Kuro purkštuką Mercedes E320, 

ML270, S320, Sprinter, V200, 
V220, Vito. Kodas 0445110096. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110032, 
044511033, 044511034, 
0445110035, 0445110095, 
0445110201, 0445110202, 
0986435012, 0986435030, 
0986435037. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Ratlankius. R15, 5/112. Tinka 
Audi, Volkswagen, Skoda markių 
automobiliams. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• LCD televizorių Daevoo. 
Įstrižainė 80 cm. Reikalingas 
priedėlis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Senesnio modelio televizorių 
Samsung. Veikia. Defektai 
kosmetiniai. Kaina 9 Eur.  

Tel. 8 618 71 775.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Panasonic. 54 cm įstrižainė. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• Naują televizorių, neišpakuotas, 
didelis, 124 cm įstrižainė. Kaina 
280 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį, 19 colių 
televizorių TV Star. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 607 91 925.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Frauge plūgą. Pilnai dirbantis, 
dylančios dalys geros. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 693 16 613.  
Kupiškis
• Vieno rotoriaus grėblį Dobilas. 
Kaina 858 Eur. Tel. 8 662 27 088. 
Rokiškis

Rygos oro uostas šiemet sausį 
aptarnavo per 90 proc. mažiau 
keleivių

Rygos oro uostas pranešė 
per pirmąjį šių metų mėne-
sį sulaukęs kiek daugiau nei 
50 tūkst. keleivių, o tai – 90,4 
proc. mažiau nei pernai sau-
sį. 15 proc. jų vyko tranzitu.

68 proc. keleivių naudojosi 
„Air Baltic“, 15 proc. – „Rya-
nair“, 4,5 proc. – „Wizz Air“ 
paslaugomis.

Praėjusį mėnesį lėktuvai į 
Rygos oro uostą leidosi ir iš 
jo kilo 1,7 tūkst. kartų – 73,9 

proc. mažiau nei pirmąjį praė-
jusių metų mėnesį.

Keleivinių reisų skaičius 
sumenko 85,2 proc., krovini-
nių ir kitokių – išaugo atitin-
kamai 49,1 proc. ir 43,3 pro-
cento.

Perkrauta beveik 2 tūkst. 
krovinių – 13,6 proc. mažiau 
nei pernai sausį.

2020-aisiais keleivių srau-
tai per Rygos oro uostą sunyko 
74 proc. iki 2,01 mln. žmonių.

BNS inform.

Vyriausybė skyrė per 1,1 mln. eurų pareigūnų užmokesčiui, 
0,7 mln. eurų – mokytojams

Vyriausybė iš savo re-
zervo trečiadienį skyrė apie 
3,5 mln. eurų su COVID-19 
valdymu susijusioms išlai-
doms, iš jų – per 1,1 mln. 
pareigūnų, 0,65 mln. – pe-
dagogų papildomam darbui 
apmokėti.

Finansų ministrės Gintarės 
Skaistės siūlymu ministrų ka-
binetas 1,73 mln. eurų skyrė 
kompensuoti savivaldybių 
patirtoms išlaidoms valdant 
COVI-19 ir šalinant pandemi-
jos padarinius.

1,112 mln. eurų  Vyriau-
sybė numatė Vidaus reika-
lų ministerijai (VRM) – šie 

pinigai numatyti pareigūnų, 
kurie gruodį poilsio ir šven-
čių dienomis vykdė judėjimo 
draudimų ir karantino taisy-
klių laikymosi kontrolę, darbo 
užmokesčiui. 

Taip pat 0,65 mln. skirta 
Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerijai, numačiusiai 
kompensuoti papildomą pe-
dagogų darbą konsultuojant 
moksleivius.

Pasak VRM, pareigūnams 
pinigus išmokėjo pačios tar-
nybos, Vyriausybės sprendimu 
dengiami įsiskolinimai – di-
džioji dalis lėšų numatyta Po-
licijos departamentui, 5 tūkst. 
eurų – Finansinių nusikaltimų 

tyrimų tarnybos (FNTT) dar-
bui. Švenčių dienomis budėjo 
4,4 tūkst. policijos ir per 50 
FNTT pareigūnų.

„Esame labai dėkingi mūsų 
pareigūnams, kurie visą šį lai-
kotarpį ir dabar padeda užti-
krinti karantino reikalavimų 
laikymąsi. Jūsų darbas yra la-
bai svarbus“, – posėdyje sakė 
vidaus reikalų ministrė Agnė 
Bilotaitė.

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministrė Jurgita Šiugždinienė 
taip pat dėkojo pedagogams, 
kurie „dirba tikrai sunkiu lai-
kotarpiu“, ypač rūpinantis 
egzaminams besiruošiančiais 
abiturientais.

Anot jos, beveik 0,7 mln. 
eurų papildomai skirta „pa-
pildomoms kompensacijoms 
– mokytojų, kurie papildomai 
konsultuos mokinius, darbo 
užmokesčiui padengti“. Iš 
viso už papildomas darbo va-
landas per konsultacijas mo-
kytojams šiemet numatyta 1,3 
mln. eurų. 

„Konsultacijos gali būti 
teikiamos visų klasių moki-
niams, tačiau prioritetas ten-
ka abiturientams, kad jiems 
būtų užtikrintos kuo geresnės 
sąlygos pasiruošti brandos eg-
zaminams“, - sako J. Šiugždi-
nienė.

BNS inform.
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Vasario 5-oji, 
penktadienis, 

6 savaitė
Iki Naujųjų liko 329 dienos
Šv. Agota, Duonos diena

Saulė teka 8.04 val., 
leidžiasi 17.03 val. 

Dienos ilgumas 8.59 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aga, Agata, Agatas, Agatė, 

Agota, Birenė, Birenis, Birutė, 
Birutis, Birvyda, Birvydas, 

Gaudvilas, Gaudvilė, Gaudvina, 
Gaudvinas, Ilona.

Rytoj:  Alkanta, Alkantas, Alkantė, 
Alkis, Alkmena, Alkmenas, 

Alkmenė, Darata, Dora, Doras, 
Dorė, Dorys, Dorotė, Dorotėjas, 

Tušė, Tužė, Urtė.
Poryt: Augutė, Augutis, 

Jomantas, Jomantė, Jomilas, 
Jomilė, Ričardas, Romas, 

Romualda, Romulas, Romulė, 
Vilgauda, Vilgaudas, Vilgirda, 

Vilgirdas.

Dienos citata
„Švari sąžinė – patogiausia 

pagalvė“ 
(H. Ibsenas).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1596 m. Japonijos šogunas 
Hidejošis Tojotomis, metų pra-
džioje uždraudęs krikščionybę, 
įsakė nužudyti 26 svetimą tikėji-
mą priėmusius asmenis, taip pa-
versdamas juos pirmaisiais japo-
nų katalikų kankiniais.

1983 m. prie Palestinos iš-
sivadavimo organizacijos (PIO) 
būstinės Libano sostinėje Beirute 
sprogus bombai žuvo 22 žmo-
nės.

1983 m. Prancūzijos Liono 
mieste į kalėjimą uždarytas vie-
nas garsiausių nacių karo nusi-
kaltėlių Klausas Barbjė. Prieš tai jį 
Prancūzijai išdavė Bolivija.

1994 m. į Sarajevo turgavietę 
nukritęs patrankos sviedinys už-
mušė 68 žmones.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1989 m. atkurta Lietuvos demo-
kratų partija - pirmoji atgimusi partija 
vis dar sovietų okupuotoje Lietuvoje.

1989 m. išleistas pirmasis legalus 
žurnalo „Katalikų pasaulis“ numeris, 
redaguotas kunigo Vaclovo Aliulio.

1989 m. Vilniaus arkikatedra at-
šventinta ir perduota tikintiesiems. 

Post scriptum
Arklį pažinsi iš dantų, 

žmogų – iš kalbų

Bulvių plokštainis traškia sūrio plutele
Ingredientai:
•1 kg bulvės
•1 stiklinė pieno
• 300 g vištienos filė
• 200 g kietojo sūrio
• Druskos pagal skonį
• Žiupsnelis pipirų
•1 šaukštas grietinės
• Žiupsnelis muskato riešutų

Gaminimas:
 Bulves nulupkite, sutarkuoki-
te ir nusunkite. Užpilkite ver-
dančiu pienu ir gerai išmaišy-
kite. Įberkite druskos, pipirų, 
muskatą, suberkite smulkiai 

pjaustytą vištieną, pusę tarkuoto sūrio, grietinės. Išmaišykite ir supilkite į kepimo skardą.
Kepkite iki 210 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 minučių. Ant viršaus tolygiai suberkite 
likusį sūrį. Kepkite dar 15 minučių.

LAISVALAIKIUI

2021 m. sausio 29 d. kryžiažodžio atsakymai: 
Vertikaliai: Kakarinė. Maršas. Palabino. Na. Taka. Kama. A. Sida. Niu. Bokalas. Tarpas. Fazė. Arogan-
cija. Vos. Aras. Prakura. Itin. Bimba. Milas. Ledi. Jaunieji. Kalen. Taksa. Naska. Senė.
Horizontaliai: Kakofonija. Valakas. Mak. „Kamaz“. Bus. Sabalė. Pana. Ri. Ar. Pinasa. Amen. No. Rakija. 
Storulis. Niagara. K. Madrasas. Apn. ORT. Achilas. Žansi. TELE. Aki. Iden. Sausaininė.
Pažymėtuose langeliuose: Portretas.

Pasieniečiai perduos 
Šaulių sąjungai vienuolika visureigių

Vidaus reikalų ministe-
rija (VRM) ketina perduoti 
Lietuvos šaulių sąjungai 11 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybai (VSAT) priklau-
sančių visureigių.

„Pastarasis laikas kaip 
niekada per 30 metų parodė, 
kokia svarbi mūsų valstybei 
yra visuomeninių organiza-
cijų veikla. Lietuvos šauliai 
per pandemiją stovėjo ir sto-
vi priešakinėse gretose ne tik 
kartu su mūsų statutinių tar-
nybų pareigūnais, bet ir šalia 
medikų raudonuosiuose ligo-
ninių skyriuose, kovojančiuo-
se su koronavirusu“, – prane-
šime cituojama vidaus reikalų 
ministrė Agnė Bilotaitė.

„Labai džiaugiamės, kad 
atsirado galimybė padovanoti 
Lietuvos šauliams VSAT  ne-
bereikalingas transporto prie-

mones. Šauliai mus patikino, 
kad šie nebenauji visureigiai 
jiems bus naudingi. Viliamės, 
kad jie tarnaus ilgai ir patiki-
mai“, – sakė ministrė.

Pasienio tarnyba kasmet at-
naujina savo automobilių par-
ką, todėl perduos 2007 metais 
įsigytus vienuolika „Mitsu-
bishi Pajero“, pranešė Vidaus 
reikalų ministerija.

Pasak pranešimo, šie vi-
sureigiai, nors jų naudojimo 
laikas formaliai ir pasibaigęs,  
tinkami naudoti ir pravers 
šaulių vykdomoms funkci-
joms atlikti. Nurodoma, kad 
minėtos transporto priemonės 
leis Šaulių sąjungos nariams 
padėti pasienio pareigūnams 
prireikus vykdyti skubias ope-
racijas valstybės sienos apsau-
gai užtikrinti ir kad pagerins 
šaulių mobilumą.

BNS inform.

Nepatikimų mokesčių mokėtojų 
sąrašas sparčiai ilgėja

Nepatikimų mokesčių 
mokėtojų sąraše jau yra 
daugiau nei 300 įmonių, 
tačiau didžioji jų dalis čia 
pateko ne už mokesčių nu-
sižengimus, o dėl nelegalaus 
darbo, rašo vz.lt. 

Ekspertai siūlo sąrašo kri-
terijus koreguoti, nes tokias 
pačias sankcijas įmonės pati-

ria ir už itin rimtus, ir už ne-
didelius administracinius pa-
žeidimus.  

„Juodajame“ sąraše, kurį 
skelbia Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI), sausio 28 
dieną buvo 311 įmonių. VŽ 
rašė, kad 2020 metų spalio 
pradžioje jame buvo 160 juri-
dinių asmenų.

BNS inform.

Mažmeninė prekyba gruodį Lietuvoje traukėsi labiausiai iš Baltijos šalių
Mažmeninė prekyba gruodį 

Lietuvoje traukėsi labiausiai iš 
Baltijos šalių, rodo Eurostato 
duomenys.

Per mėnesį – gruodį, palygin-
ti su lapkričiu – prekyba Lietu-

voje smuko 6,2 proc., Latvijoje – 
5,7 proc., Estijoje – 1,4 procento.

Per metus – gruodį, palyginti 
su 2019 metų gruodžiu – mažme-
ninė prekyba Lietuvoje mažėjo 1 
proc., Latvijoje – 4,4 proc., o Es-

tijoje – augo 5,9 procento. 
Visoje Europos Sąjungoje 

mažmeninė prekyba per metus 
vidutiniškai augo 0,5 proc., o per 
mėnesį – 1,4 procento.

BNS inform.
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Latvijoje pirmąkart nustatytas katės 
užsikrėtimo koronavirusu atvejis

Latvijoje pirmąkart 
buvo nustatytas atvejis, 
kai katė užsikrėtė pande-
miniu koronavirusu, žmo-
nėms sukeliančiu infekciją 
COVID-19, pranešė šalies 
vyriausiasis užkrečiamųjų 
ligų specialistas.

Latvija tapo pirmąja ša-

limi šioje Europos dalyje, 
kur COVID-19 sukeliančio 
viruso infekcija buvo nusta-
tyta katei. Be to, atlikus tyri-
mus kelioms kitoms katėms, 
jų organizme rasta antikūnų, 
susidarančių užsikrėtus ko-
ronavirusu. Susirgusi katė 
išvežta į Estiją.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 5 d. Naktį -11

Dieną -5
ŠV, 
4-9 m/s

Kai kur plikledis.

Vasario 6 d. Naktį -15
Dieną -9

ŠV,
2-6 m/s

Kai kur plikledis.

Vasario 7 d. Naktį -16
Dieną -9

V,
1-5 m/s

Vasario 8 d. Naktį -16
Dieną -8

R,
4-9 m/s

Orų prognozė vasario 5-8 d.

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

www.rokiskiosirena.lt

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto svetainėje 
spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: el. paštu 
reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba skambinkite 
+37066676777    

Nenuilstantis, aštraus proto, rūpestingas 
ir padrąsinantis, reiklus ir tuo pačiu labai 

šiltas ir mielas kolega - tokiu liks visų mūsų 
atmintyje Vytautas Šlikas, savo gyvenimą 

paskyręs žemei ir žmonėms. Didelė netektis 
mums visiems, jį pažinojusiems. Nuoširdi 
užuojauta Velionio šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos Agronomų Sąjungos 
Kupiškio skyriaus agronomų vardu

Vadovė Gertrūda Indilienė

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus. 
Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus. 

Mirus Grigorijui Kolosovui, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir dukras. 

Aukštaičių g. 12 namo, 
2 laiptinės kaimynai

Metų pradžia NT rinkoje buvo aktyvi – Registrų centras
Metų pradžia nekilnoja-

mo turto (NT) rinkoje buvo 
pakankamai aktyvi – su-
darytų ir įregistruotų pir-
kimo-pardavimo sandorių 
kiekis beveik nesiskyrė nuo 
praėjusių metų.

Kaip įprasta, 2021 metų 
pradžioje didžiausio pirkė-
jų dėmesio sulaukė žemės 
sklypai, butai ir gyvenamieji 
namai, skelbia Registrų cen-
tras.

Laikinasis Registrų cen-
tro Duomenų sprendimų ir 
analizės departamento va-
dovas Paulius Rudzkis sako, 
kad metų pradžia NT rinkoje 
paprastai būna ramesnė, nei 
kiti mėnesiai.

„Nepaisant to, šių metų 
sausį pagrindinių trijų NT 

kategorijų – žemės sklypų, 
butų ir gyvenamųjų namų – 
rezultatas buvo geresnis nei 
pastarųjų kelių metų sausio 
vidurkis. Tai reiškia, kad ak-
tyvumas NT sandorių rinkoje 
niekur nėra dingęs“, – prane-
šime sakė P. Rudzkis.

Registrų centro duomeni-
mis, pirmąjį metų mėnesį iš 
viso įregistruota beveik 10 
tūkst. NT pirkimo-pardavimo 
sandorių – 0,3 proc. daugiau 
nei pernai sausį, bet 23 proc. 
mažiau nei gruodį.

Sausį visoje šalyje įregis-
truota 2,6 tūkst. butų parda-
vimų – 11 proc. mažiau nei 
2020 metų pirmąjį mėnesį ir 
20 proc. mažiau nei praėju-
sių metų gruodį. Vis dėlto, tai 
keliais procentais viršija pas-
tarųjų penkerių metų sausio 

butų pardavimų vidurkį (2,5 
tūkst.).

Šių metų pradžioje taip 
pat įregistruota 0,9 tūkst. in-
dividualių gyvenamųjų namų 
pardavimų – 1 proc. daugiau 
nei 2020 metų sausį, bet 29 
proc. mažiau nei praeitų metų 
gruodį. Palyginti su pastarųjų 
kelių metų sausio vidurkių, 
šių metų sausio rezultatas yra 
ketvirtadaliu didesnis.

Pirmąjį metų mėnesį įre-
gistruota daugiau kaip 4,9 
tūkst. žemės sklypų savinin-
kų pasikeitimų – 6 proc. dau-
giau nei 2020-ųjų sausį, bet 
22 proc. mažiau nei gruodį, 
tuo metu palyginti su ilgesnio 
laikotarpio pardavimais sau-
sį, metų pradžia buvo ketvir-
tadaliu aktyvesnė.

BNS inform.

Susiginčijo „Marmaluzi“ gamintoja ir Maisto tarnyba
Kūdikiams ir vaikams 

maisto produktus „Mar-
maluzi“ bei sulą „Sip Sap” 
gaminanti bendrovė „Strai-
kas“ teigia susidurianti su 
biurokratiniais trukdžiais 
dėl produktų aprašymo ir 
vadina tai bandymu pa-
kenkti įmonei.

Tuo metu Maisto ir vete-
rinarijos tarnyba teigia, kad 
įmonės skundai nepagrįsti – ji 
pastebi tendenciją, kad nusta-
čius pažeidimų, įmonės ieško 
„užtarimo“ viešojoje erdvėje, 
taip galbūt  bandydamos nu-
kreipti dėmesį nuo realių pa-
žeidimų.

„Straiko“ teigimu, tarnybai 
užkliuvo pasakų stiliumi patei-
kiama informacija apie „Mar-
maluzi” bei kiti duomenys.

„Pasipylus pirmiesiems 
kaltinimams rudenį manėme, 
kad toks VMVT tarnautojų 

elgesys yra nesusipratimas, 
kylantis per daug uoliai tai-
kant reglamentų raidę. Teikė-
me teisininkų paaiškinimus ir 
gydytojų komentarus, tačiau 
VMVT į juos nereaguoja, 
maža to, nesiliauja kabinėtis 
toliau. Laukiame baudos, ta-
čiau dar tikimės, kad sveikas 
protas nugalės“, – savo svetai-
nėje teigia įmonė. 

Tuo metu Maisto ir vete-
rinarijos tarnyba sako, kad 
taikstymasis su pažeidimais ar 
nepagrįstų išlygų suteikimas 
vienai įmonei negali būti tole-
ruojamas.

„VMVT laikosi pozicijos, 
kad šiuo atveju įmonės iš-
sakyti skundai dėl pernelyg 
biurokratiško požiūrio yra ne-
pagrįsti, nes jai buvo suteiktas 
pakankamai ilgas (apie pusės 
metų) terminas trūkumams 
pašalinti, be to, įmonei nebu-
vo taikytos jokios adminis-

tracinio poveikio priemonės 
laukiant konkrečių korekcinių 
veiksmų“, – teigia tarnyba.

Pasak jos, nors „Marma-
luzi“ gamintojai save prista-
to kaip smulkią, išskirtinai 
lietuvišką produkciją gami-
nančią įmonę, tačiau nema-
žą dalį žaliavų ji importuoja 
iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, 
Baltarusijos.

„Per šešerius veiklos me-
tus ne kartą buvo nustatyta ne 
tik maisto produktų ženklini-
mo ar reklamos, bet ir maisto 
saugos pažeidimų, pavyzdžiui 
„Marmaluzi“ bulvių košėje su 
žuvies gabaliukais nustatyta 
akrilamidų, cukinijų tyrelėje – 
nitratų“, – teigia tarnyba.

Pernai VMVT nustatė, kad 
įmonės produktų aprašymuo-
se vartojami draudžiami teigi-
niai apie jų savybes, maistin-
gumą ir sveikumą.

BNS inform.

VMI: „šešėlis“ pernai sudarė iki 13 proc. BVP
Lietuvoje neapskaitytos 

ekonomikos dalis pernai, 
preliminariais duomenimis, 
galėjo sudaryti apie 12,7-13 
proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP).

Oficialiais duomenimis, 
2019 metais šis rodiklis buvo 
13,1 proc., o 2016 metais – 
14 proc., trečiadienį pranešė 
Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) atstovai.

Pasak VMI viršininkės 
Editos Janušienės, toleranci-
ja šešėliui Lietuvoje vis dar 
išlieka didelė.

„Mūsų apklausos duome-
nimis, 30 proc. įmonių vado-
vų pateisina šešėlį, o 50 proc. 
gyventojų pirktų prekę piges-
nę, bet be mokesčių. Tad su 
visuomenės sąmoningumu 
dar tikrai turime kur dirbti“, 
– Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto (BFK) posėdyje, 
kur aptarta situacija dėl še-
šėlinės ekonomikos, sakė E. 
Janušienė.

VMI viršininkės pava-
duotojas Artūras Klerauskas 

teigė, kad šešėlio mažinimui 
teigiamos įtakos turi nuo 2017 
metų per VMI elektronines 
sistemas gaunami išsamūs pir-
kimų, pardavimų ir krovinių 
gabenimų duomenys, „So-
dros“ įmokų grindys, kurios 
išskaidrino dalį darbo užmo-
kesčio „vokeliuose“, taip pat 
ES pelno mokesčių direkty-
vos.

„Pradėjus keistis informa-
cija tarptautiniu mastu page-
rėjo situacija su neapmokesti-
namais dividendais mokamais 
į užsienį. (...) Mastas tokių 
dividendų sumažėjo nuo 100 
mln. eurų iki praktiškai vieno 
milijono eurų 2019 metais“, – 
sakė A. Klerauskas.

Pasak jo, aktyvus VMI dar-
bas su didžiaisiais mokesčių 
mokėtojais leido į biudžetą 
papildomai surinkti apie 20 
mln. eurų pelno mokesčio, 
VMI kontrolės priemonių re-
zultatas pernai buvo 118 mln. 
eurų, iš jų didžiąją dalį suda-
rė papildomai priskaičiuotos 
PVM sumos.

A. Klerausko teigimu, sie-

kiant toliau mažinti šešėlį 
reikia tobulinti parduodamų 
naudotų automobilių regis-
travimą, nustatyti ardomų jų 
detalių apskaitos ir prekybos 
tvarką. Šešėlį mažintų sta-
tybininko kortelė, griežtes-
nis išmokų už mobilų darbą 
reglamentavimas, apribo-
tas privatus vartojimas per 
įmones, kai tokios išlaidos 
įtraukiamos į jų apskaitą, 
ne vienerius metus siūlomas 
atsiskaitymų grynaisiais pi-
nigais ribojimas, taip pat 
privalomas būsto nuomos 
sutarčių registravimas.

VMI taip pat siūlo plėsti 
minimalių patikimo mokes-
čio mokėtojų kriterijų taiky-
mą, kuris dabar naudojamas 
tik viešųjų pirkimų srityje 
ir teikiant paramą, taip pat 
ragina aktyviau dalinis duo-
menimis, gaunamais pagal 
Pinigų plovimo ir teroris-
tų finansavimo prevencijos 
įstatymą, nes dabar VMI turi 
prieigą tik prie nedidelės jų 
dalies.

BNS inform.

Lietuvos metinis ekonomikos nuosmukis – kol kas mažiausias ES
Lietuvos ekonomikos meti-

nis nuosmukis paskutinį pra-
ėjusių metų ketvirtį buvo ma-
žiausias iš 11-kos duomenis jau 
paskelbusių Europos Sąjungos 
valstybių, rodo Eurostato duo-
menys.

Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) spalio–gruo-
džio mėnesiais, palyginti su tuo 
pačiu metu 2019 metais, smuko 
1,3 proc., tačiau palyginti su tre-
čiuoju ketvirčiu, augo 1,2 proc. ir 
tai buvo didžiausias augimas tarp 

11-kos šalių. 
Iš 11 valstybių ekonomika per 

metus labiausiai susitraukė Ispa-
nijoje – 9,1 proc., o per ketvirtį 
labiausiai – 4,3 proc. – smuko 
Austrijoje.

Latvijos BVP per ketvirtį augo 
1,1 proc., per metus –  mažėjo 1,7 
proc. Belgijos BVP per ketvirtį 
augo 0,2 proc., per metus – ma-
žėjo 4,8 proc.  Čekijos BVP per 
ketvirtį augo 0,3 proc., per me-
tus – mažėjo 5 proc. Vokietijos 
BVB per ketvirtį augo 0,1 proc., 
per metus – mažėjo 3,9 proc. Is-

panijos BVP per ketvirtį augo 
0,4 proc., per metus – mažėjo 9,1 
proc. Prancūzijos BVP per ketvir-
tį mažėjo 1,3 proc., per metus – 
mažėjo 5 proc. 

Italijos BVP per ketvirtį mažė-
jo 2 proc., per metus – mažėjo 6,6 
proc. Austrijos BVP per ketvirtį 
mažėjo 4,3 proc., per metus – ma-
žėjo 7,8 proc. Portugalijos BVP 
per ketvirtį augo 0,4 proc., per 
metus – mažėjo 5,9 proc.Švedijos 
BVP per ketvirtį augo 0,5 proc., 
per metus – mažėjo 2,6 proc.

BNS inform.

Pasaulio ekonomikos forumas nukeltas į rugpjūčio mėnesį
Pasaulio ekonomikos fo-

rumo organizatoriai pranešė, 
kad metinis susitikimas, kuris 
jau buvo atidėtas ir perkeltas 
iš Šveicarijos į Singapūrą, dar 

kartą perkeliamas dėl su pan-
demija susijusių iššūkių.

Kasmetinis pasaulinio poli-
tinio, ekonominio ir verslo elito 
sambūris tradiciškai rengiamas 

kiekvieną sausį Davoso kaime-
lyje Alpėse. Visgi organizatoriai 
pranešė, jog forumas dar kartą 
nukeliamas ir įvyks rugpjūčio 
17–20 dienomis.
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BALDAI

ANEKDOTAI
princą ant balto žirgo nuo 
Apokalipsės raitelio.

***
Ne tas tikras vyras, kuris 

dėl tavęs kaunasi su drakono, 
o kuris lieka su tavimi, kai 
imi ir sudrakonėji.

***
Žmonės, mėgstantys 

dėliones, nekenčia žydro 
dangaus, mėlynos jūros ir 
žalios žolės. 

***
Rytas prasideda ne nuo 

kavos, o nuo minties „vakar 
reikėjo anksčiau atsigult“.

***
Parašiau 700 priežasčių, 

kodėl aš ne snobas.
***
– Gal kada nors 

pavakarieniautumėme?
– Aš kasvakar 

vakarieniauju, jei ką.
***
Vakar išskalbiau džinsus. 

Dabar yra švarūs džinsai, 
švarus telefonas, ir šiokia 
tokia pinigų plovimo patirtis.

***
Kiekvienas stogas 

nuvažiuoja savaip. Visa tai 
priklauso nuo tarakono, kuris 
jį vairuoja.

***
O galima taip padaryti, 

Dieve, kad mano gyvenime 
imtų ir nutiktų kas nors 
laimei, o ne patirčiai?

***
Mieli tėveliai, jei ką nors 

aiškinate savo vaikams, 
tvardykitės. Atminkite, kad 
jie atsigriebs tuomet, kai jūs 
paprašysite parodyti, kaip 
įjungti va tą va prietaisą.

***
Niekas taip nepuošia 

miegančio vyro, kaip 

Žmona siunčia vyrą į 
parduotuvę, o kad šis nieko 
nesupainiotų ir ko nereikia 
nenupirktų, parašė raštelį:

1. Morkos
2. Bulvės
3. Grietinė
4. Kopūstas
5. Duona
6. Kalakutas
Grįžta vyras po valandos 

visas šlapias nuo prakaito, o 
rankose du didžiuliai maišai. 
Maišuose: viena morka, 
dvi bulvės, trys indeliai 
grietinės, keturi kopūstai, 
penki kepalai duonos, šeši 
kalakutai.

***
Firmos bosas įlipa į 

automobilį ir susipažįsta su 
nauju vairuotoju:

– Kokia jūsų pavardė?
– Mano vardas Petras.
– Aš klausiu, kokia 

sako beždžionė.
***
Televizija rodo kriminalinį 

filmą. Bankų plėšikas šaukia 
sūnų:

– Jonuk! Viską mesk ir bėk 
prie televizoriaus! Mokomoji 
programa!

***
„Šiandien aplankiau 

savo 96 metų senelę. Labai 
džiaugiuosi, jog ji sulaukė 40 
Kalėdinių atviručių. Tiesa, 22 
atvirutes atsiuntė jos draugė, 
kuri serga Alzheimeriu.“

***
Išplaukė senis žvejoti į 

jūrą. Ilgai jis ten plaukiojo. 
Užmetė vieną kartą - nieko, 
užmetė antrą - vėl nieko. 
Užmetė tinklą trečią kartą 
ir... Vėl nieko... Staiga išneria 
ryklys:

– Nu, seni, kaip kimba?
– Ai, nekimba, nekimba... - 

atsako nusiminęs senis.
– Žinai, seni, nėr čia 

žuvies, eik tu geriau 
maudytis.

***
Viengungis visus darbus 

nudirba pats. Vedusį priverčia 
žmona.

***
Kaip stipriai pyksta 

žmonės, įkritę į duobę, kurią 
jie kasė jums.

***
Vakar mokiau žmoną 

žaisti „Tankus“. Visą vakarą 
derinom tanko kamufliažą ir 
tankistų išvaizdą.

***
Jei rytais bėgiojate 

po parką, ir niekas apie 
tai nežino, vadinasi, tai 
nesiskaito.

***
Okei, gūgle, kaip atskirti 

šalia esantis jo vaikas su 
flomasteriais arba mamos 
nagų laku.

***
Gyvenime yra akimirkų, 

dėl kurių norime gyventi. 
Bet tarp tų akimirkų ilgi 
tarpai, kurių metu tiesiog 
norite pakratyti kojas.

***
Jei po dviejų niūrių 

ūkanotų dienų staiga nušvito 
saulė, vadinasi, dabar 
pirmadienis.

***
Žmogus daug greičiau 

apsisprendžia tuomet, kai 
nori į tualetą.

***
Maniau, kad negražių 

žmonių nebūna, kol 
nepasimatavau baseino 
kepuraitės. 

***
Trumparegystė tai ne 

bėda, o Dievo dovana: 
žmones gatvėje nori pažįsti, 
nori – ne.

***
Vaikai – Dievo dovana: 

kur beatsistotum, ten pėdoj 
lego kubelis.

***
Šukuosena, padaryta 

kirpykloje, laikosi porą 
valandų. O šukuosena 
„nuėjau miegoti šlapia 
galva“ – visą dieną.

***
Meteorologija – tikslus 

mokslas: šamano būgnelį 
laikykite kairėje rankoje.

***
– Kaip jūs gydote 

depresiją?
– O ji niekuo neserga.
***
Mūza – tai ponia, kuri iš 

poeto atima algą.

pavardė? Esu įpratęs 
pavaldinius vadinti 
pavardėmis.

–Aš manau, bose, kad 
jums bus nepatogu vadinti 
mane pavarde.

– Manęs visiškai 
nedomina, ką tu manai!

– Gerai. Mano pavardė yra 
Meilutis.

– Važiuojam, Petrai.
***
Pasakoja firmos 

direktorius:
– Sugedo mano 

kompiuteris. Neįsijungia ir 
viskas. Išsikviečiau mūsų 
adminą. Tas atėjo, sudėjo 
rankas, lyg melstųsi, pakėlė 
akis į viršų ir ėmė kažką 
burbuliuoti. Paskui dešimt 
kartų apsuko mano kėdę, 
dar kažką nesuprantamai 
suburbuliavo, spyrė į mano 
kompiuterį, vėl pakėlė akis į 

dangų, paburbuliavo ir nuėjo. 
Kompiuteris dabar veikia...

Pasakoja tinklo 
administratorius:

– Paskambina tas 
idiotas. Sako, kad kompas 
neveikia. Ateinu ir matau, 
kad maitinimo laidas 
dešimt kartų aplink jo kėdės 
koją apsivyniojęs. O tas 
kvailys ant savo kėdės ir 
toliau sukiojasi. Nusukau 
tą laidą, kompą giliau po 
stalu paspyriau, kad vėl 
neužkabintų, įjungiau - 
veikia.

***
Vyras ruošiasi žiūrėti 

futbolo rungtynių vaizdo 
įrašą. Žmona sako:

– Aš žinau rezultatą, leisk 
man serialą žiūrėti.

Vyras:
– Nesakyk rezultato, bus 

neįdomu žiūrėti.
Žmona:
– Na ir žiūrėk, vistiek nei 

vieno įvarčio nepamatysi...
***
– Ei, mergaite, jūs 

tikriausiai čia laukiate princo 
ant balto žirgo?

– Laukiu.
– Tai aš jau čia!
– O kur princą palikot?
***
Dvi musės vaikšto po vyro 

plikę. Viena sako:
– Atsimeni, kaip anksčiau 

mes čia žaidėme slėpynių...
***
Surinko liūtas visus žvėris, 

išrikiavo ir sako:
– Protingi visi į kairę, 

gražūs - į dešinę!
Visi išsiskirstė, tik 

beždžionė trypčioja vietoje.
– O tu ko stovi?
– Nors imk ir persiplėšk! - 

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Lauksvos fotelį Vika 
(700x550xH800). Pirktas naujas, 
bet namuose nnetiko, stovi 
nenaudojamas. Baldo karkasui 
naudota mediena. Minkštą sėdimąją 
dalį sudaro spyruokliniai blokai ir 
zigzaginės spyruoklės, apklijuotos 
porolonu. Naujo kaina 158 Eur. 
Parduodamas už 80 Eur.  
Tel. 8 662 60 051. Rokiškis
• 3 vnt. veidrodžių. Geri, nenudužę. 
40x77. Kainą siūlyti.  
Tel. 8 622 38 099. Rokiškis
• Stalą - transformerį. Ilgis 120 cm, 
padidinmasa iki 180 cm, plotis 60 
cm. Tel. 8 616 51 948.  
Rokiškis

• Žurnalinį apvalų staliuką. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis

• Šaldiklį Beko. No Frost, 
sensorinis valdymas, mažai 
naudotas. Kaina 150 Eur., 
negalutinė. Tel. 8 670 85 226. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirlpool.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Karšto oro gruzdintuves. Naujas 
ir naudotas. Kaina nuo 40 Eur iki 
50 Eur. Tel. 8 676 85 291.  
Rokiškis
• Elektrines krosneles. Yra naujų ir 
mažai naudotų. Juodos ir raudonos. 
Kaina nuo 80 Eur. iki 100 Eur.  

Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Dulkių siurblį. Mažai naudotas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 676 85 291. 
Rokiškis
• Plaunamą dulkių siurblį. Siurblys 
atlieka šias funkcijas - siurbia, 
plauna ir džiovina. Mažai naudotas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 85 291. 
Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Televizorių, monitorių, 
mikrobangų krosnelę, radiją.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Šieno rulonus, Rokiškio raj. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 621 00 091. 
Rokiškis

• Paltuką šuniui. L dydis (nugarytė 
35 cm, krūtinė 50 cm). Išorės 
audinys su vilna, vidus šiltas. 
Gobtuvą galima prisegti. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 643 00 795.  
Rokiškis


