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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!

Šunelio gelbėjimo operacija: kankinį vadavo 
meras ir policija, o kaimynai komentaruose 
gina šeimininkus, kurie šunį šėrė... 
kas antrą dieną

3 p.

Pasirašytos sutartys 
su šešiomis savivaldybėmis
dėl bendradarbystės
centrų „Spiečius“ įkūrimo

2 p.

Prieštarauti rūkymui daugiabučių 
balkonuose rokiškėnai neskuba

2 p.

Kas tu? Kaip tau? 
Svečiuose verslininkas 
Saulius Gintautas

4 p.

norime informuoti, jog dėl šventinės Vasario 16-osios 
dienos, antradienio laikraštį paštininkai Jums pristatys 
vasario 17-ą dieną, trečiadienį. Atsiprašome už 
nepatogumus. 
„Rokiškio Sirenos“ redakcija

Gerbiami laikraščio „Rokiškio Sirena“
prenumeratoriai, 

Rokiškyje paženklinti neįgaliesiems 
draugiški sporto objektai

Kūno kultūros ir sporto centro direktoriius Tadas Stakėnas (iš kairės), Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius ir rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas pažymėjo centro duris specialiu ženklu, liudijančiu, kad čia patogu sportuoti neįgaliesiems.                     L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Gyventojai kviečiami aktyviai registruotis dėl vakcinacijos nuo Covid-19 infekcijos. 
Pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos preliminarius duomenis, visuotinis gyvento-
jų skiepijimas planuojamas pradėti vasario pabaigoje – kovo mėnesį.

 
VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras planuoja skiepijimą orga-

nizuoti ne tik Rokiškio poliklinikoje, ambulatorijose, bendrosios praktikos gydytojų ka-
binetuose, bet ir vykti į kaimus. Bendradarbiaujant su seniūnijomis bus organizuojamas 
gyventojų skiepijimas seniūnijų numatytose skiepijimo vietose.

 Todėl kviečiame visus gyventojus, norinčius skiepytis, nuo 65 metų amžiaus jau dabar 
registruotis Rokiškio poliklinikos registratūros telefonų numeriais: 8 458 32383, 8 458 
52912.

 Informuojame, kad su visais užsirašiusiais skiepytis, įstaigos darbuotojai susisieks Jūsų 
nurodytais telefonais ir pakvies skiepytis konkrečiu laiku į konkrečią vietą.

 Maloniai kviečiame registruotis patiems ir paraginti savo kaimynus ar artimuosius.
Rokiškio rajono savivaldybės informacija

Kviečia registruotis skiepytis

Pasirašytos sutartys su šešiomis savivaldybėmis
dėl bendradarbystės centrų „Spiečius“ įkūrimo

Verslumo ir eksporto plė-
tros agentūros „Versli Lietu-
va” vystomi bendradarbys-
tės centrai „Spiečius”, skirti 
pradedantiesiems ir smulkie-
siems verslininkams, šiais me-
tais duris atvers dar šešiuose 
Lietuvos miestuose. Vasario 
mėnesį „Versli Lietuva” pa-
sirašė partnerystės sutartis 
su Utenos, Birštono, Plungės, 
Rokiškio, Ukmergės ir Visa-
gino savivaldybėmis –  šiuose 
miestuose jau pradėti naujų 
centrų įrengimo darbai. Vė-
liau, 2022 metais, šių šešių 
centrų tolesnį vystymą ir išlai-
kymą iš „Verslios Lietuvos“ 
perims pačios savivaldybės.   

„Spiečiaus” tinklas  
apims visą Lietuvos 
teritoriją  
Bendradarbystės centrų 

„Spiečius” verslumo skatinimo 
paslaugos šiuo metu prieinamos 
Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Pa-
nevėžio, Marijampolės, Tauragės 
ir Kėdainių verslininkams, o šiais 
metais atidarius dar šešis naujus 
centrus – paslaugomis naudosis 
13-os Lietuvos miestų verslo at-
stovai. Ši bendradarbystės centrų 
„Spiečius“ plėtra užtikrins vers-
lumo skatinimo paslaugų prieina-
mumą visoje Lietuvoje.    

„Stiprindami verslo ekosis-
temą visoje Lietuvoje, galime 
tikėtis tolygaus šalies ekonomi-
kos augimo ir platesnių galimy-
bių mūsų žmonėms kurti ir įgy-
vendinti savo idėjas. Tikiu, jog 
„Spiečių“ plėtra leis kurtis nau-
joms, tvirtai augančioms įmo-
nėms ir įkvėps žmones veikti“, 
– teigia ekonomikos ir inovacijų 
ministrė Aušrinė Armonaitė.  

„Verslios Lietuvos“ genera-
linė direktorė Daina Kleponė 
pažymi, kad bendradarbystės 
centrai „Spiečius“ yra pasitei-
sinusi ir viena efektyviausių 
verslumo skatinimo priemonių 
Lietuvoje.    

„Prieš pora metų įvyko 
„Spiečių“ plėtra iki 7 centrų 
skirtinguose Lietuvos regi-
onuose, tačiau to nepakako 
– nuolat sulaukdavome kitų 
Lietuvos savivaldybių prašy-
mų jose įkurti „Spiečių”. Be 
savivaldybių noro, vertindami 
Lietuvos verslumo tendencijas 
matėme ir realų poreikį didinti 
verslumo skatinimo paslaugų 

prieinamumą. Dabar atsidarius 
naujiems centrams – verslo 
skatinimo, vystymo ir plėtros 
paslaugos bus prieinamos prak-
tiškai visiems Lietuvos versli-
ninkams”,  – sako D. Kleponė.   

„Spiečiai“ veikia 
net karantino metu  
D. Kleponės teigimu, ben-

dradarbystės centras „Spiečius“ 
yra kur kas daugiau nei moderni 
darbo vieta. „Spiečiaus“ nariai 
gauna tikslines kiekvienam vers-
lui aktualias „Verslios Lietuvos“ 
paslaugas, profesinę pagalbą, 
motyvaciją augti bei kas taip pat 
labai svarbu – bendruomenės pa-
laikymą. „Spiečiuose“ teikiamų 
paslaugų modelis leidžia spręsti 
vieną svarbiausių Lietuvos vers-
lo konkurencingumo iššūkių.   

„Lietuvoje išlieka proporcingai 
didelė verslų dalis, kurie steigiasi 
ir gyvuoja ne dėl rinkos galimy-
bių ir augimo potencialo (angl. 
Opportunity driven), o poreikio 
susikurti sau darbo vietą ir tenki-
na nedaugiau kaip verslo steigėjų 
poreikius (angl. Necessity driven). 
Tai mažina šalies konkurencingu-
mą, išlieka mažo produktyvumo ir 
žemos pridėtinės vertės verslų kū-
rimosi tendencijos, kitaip tariant – 
įmonės neauga. Todėl „Spiečiaus“  
misija – akseleruoti Lietuvos regi-
onų verslo augimą“, – pažymi D. 
Kleponė.   

Planuojama, jog naujųjų  
bendradarbystės centrų „Spie-
čius“ atidarymo etapas prasidės 
dar kovo mėnesį.  Centrai net 
esant karantino sąlygoms užti-
krins nenutrūkstamą paslaugų 
teikimą.   

„Nors karantino metu „Spie-
čiai” fiziškai užvėrė duris, tačiau 
veiklos nestojo – „Spiečiuose” 
reguliariai vyksta nuotoliniai 
renginiai ir verslo įgūdžių mo-
kymai, teikiamos verslo eksper-
tų konsultacijos, vyksta verslo 
mentorystės sesijos. Paslaugas 
teikiant nuotoliniu būdu, kuo-
met fizinė buvimo vieta nebe-
turi įtakos, netgi lengviau ir 
paprasčiau pasiekti visos šalies 
verslininkus. Tam turime ir 
specialių įrankių – pavyzdžiui, 
„Verslios Lietuvos“ e.mento-
rystės platformą. „Spiečiaus” 
nariai konsultuotis gali ne tik 
su konkrečiuose „Spiečiuose“ 
mentoriaujančiais ekspertais, 
bet su visos šalies specialistais”, 

– pasakoja D. Kleponė.   

Paslaugų asortimentas 
už 3,5 mln. eurų    
„Spiečiuose” sudarytos pa-

lankios sąlygos smulkaus ir 
vidutinio verslo subjektams 
augti, didinti darbo našumą, 
užmegzti ryšius tarp įvairio-
se srityse veikiančių verslų ar 
savarankiškai dirbančių asme-
nų, kurie sujungę savo idėjas 
galėtų kurti pridėtinę vertę. 
Dabar verslininkai, prisijun-
gę prie „Spiečiaus“, vienerius 
metus gali nemokamai nau-
dotis centro infrastruktūra, 
susipažinti su kitais mieste 
veikiančiais verslininkais, in-
dividualiai konsultuotis verslo 
kūrimo ir vystymo klausimais 
bei dalyvauti renginiuose ir 
mokymuose. Šiemet „Versli 
Lietuva” ketina išplėsti vers-
lumo skatinimo paslaugų pa-
ketą – planuose ne tik naujų 
„Spiečiaus“ bendradarbystės 
erdvių atidarymas, bet ir vers-
lo diagnostikos, mokymų bei 
akseleravimo priemonės, tiks-
linės konsultacijos, finansinė 
parama įmonėms. Visų naujų 
paslaugų investicijos sieks 
apie 3,5 mln. eurų.     

„Naujomis paslaugomis 
galės naudotis visuose trylika 
„Spiečių” reziduojantys vers-
lo atstovai, o dalis paslaugų 
bus prieinamos visiems šalies 
verslininkams”, – atkreipia dė-
mesį D. Kleponė.   

2020 m.  bendradarbystės 
centrų „Spiečius“ paslaugomis  
naudojosi 159 aktyvūs nariai. 
Jų rezultatai džiugina – apklau-
sa parodė, jog „Spiečiaus” narių 
apyvarta per 2020 metus paau-
go 68 proc., o 20 proc. narių 
pradėjo vykdyti eksportą, dar 
12 proc. pritraukė investicijų.   

Apklausa taip pat atsklei-
dė, jog „Spiečiuje“ veikiantys 
smulkieji verslininkai labiau-
siai vertina centre organizuo-
jamus kontaktinius renginius, 
verslo įgūdžių mokymus bei 
aktyviai naudojasi „Spiečiuje“ 
suteikiama nemokama kom-
piuterizuota darbo vieta.     

Kviečiame sekti „Spiečių“ 
Rokiškyje Facebook: https://
www.facebook.com/spiecius-
rokiskis

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Prieštarauti rūkymui daugiabučių balkonuose 
rokiškėnai neskuba

Nuo šių metų pradžios 
įsigaliojo LR Tabako, ta-
bako gaminių ir su jais 
susijusių gaminių kontro-
lės įstatymo pakeitimai. 
Viename iš punktų atsira-
do papildomas draudimas 
rūkyti daugiabučių namų 
balkonuose, terasose, lo-
džijose, nuosavybės teise 
priklausančiuose atski-
riems savininkams, kai 
bent vienas namo gyvento-
jas tam prieštarauja.

Net jei kaimynai ir neprieš-
tarauja, rūkaliai privalo užti-
krinti, kad dūmai nepatektų į 
kitų namo gyventojų patalpas.

Rokiškio miesto teritorijoje 
yra daugiausia daugiabučių 
namų, tačiau miesto seniūni-
jos seniūnas Arūnas Krasaus-
kas sako, kad nuo metų pra-
džios gyventojų prieštaravimų 
dėl kaimynų rūkymo nėra 
gauta.

„Iki šiol Rokiškio miesto 
daugiabučių namų gyventojų 
prieštaravimų dėl kaimynų rū-
kymo nuosavuose balkonuose 
negavome. Neatmetame tiki-
mybės, jog jų gali būti atei-

tyje. Jei bus prieštaraujančių, 
tuomet priimsim sprendimus 
dėl kontrolės užtikrinimo ir 
įstatymo nuostatų įgyvendi-
nimo.

Savivaldybėje ši funkcija 
bus pavesta vykdyti savival-
dybės Viešosios tvarkos parei-
gūnui. Šiuo metu tokio parei-
gūno savivaldybėje neturime, 
etatas neužpildytas, tačiau jau 
netrukus vyks konkursas ir 
tikimės, jog toks pareigūnas 
greit galės pradėti vykdyti 
funkcijas. Pradžiai planuoja-
me užsiimti prevencine vei-
kla, gyventojų informavimu 
ir švietimu“- sako Rokiškio 
miesto seniūnas A. Krasaus-
kas.

Gyventojas, prieštarau-
jantis kaimynų rūkymui nuo-
savuose balkonuose, turi 
pareikšti prieštaravimą savi-
valdybei. Tik gavus gyventojo 
prieštaravimą, savivaldybės 
administracijos direktorius 
įsakymu uždraudžia rūkyti 
tame daugiabučiame name, 
kuriame registruotas ar de-
klaravęs gyvenamąją vietą 
gyventojas, pateikęs priešta-
ravimą.

Uždraudus rūkyti daugi-
abučiame name, Savivaldy-
bės administracija informuos 
daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo objektų adminis-
tratorių, jungtinės veiklos 
sutartimi įgaliotą asmenį, 
daugiabučio namo savininkų 
bendriją ar kitą už namo ben-
drojo naudojimo objektų val-
dymą atsakingą asmenį, kurie 
privalės įrengti informacinius 
ženklus ir informuoti daugia-
bučio namo butų ir kitų patal-
pų savininkus apie nustatytą 
draudimą.

Neleistinai daugiabučio 
balkone rūkiusiam asmeniui 
gresia įspėjimas arba bauda 
nuo 20 iki 50 eurų, o padarius 
pažeidimą pakartotinai – nuo 
50 iki 90 eurų. Patalpų savi-
ninkams, nenurodžiusiems 
rūkiusiojo duomenų, gresia 
bauda nuo 30 iki 60 eurų, o 
padarius pažeidimą pakartoti-
nai – nuo 60 iki 120 eurų.

Protokolus už šiuos pažei-
dimus gali surašyti policijos 
bei savivaldybių administra-
cijų viešosios tvarkos parei-
gūnai.

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškyje paženklinti neįgaliesiems draugiški sporto objektai
Rokiškyje apsilankė Lie-

tuvos paralimpinio komiteto 
prezidentas Mindaugas Bilius. 
Prieš beveik penkerius metus 
Rio de Žaneiro paralimpiadoje 
rutulio stūmimo rungties auk-
so ir disko metimo sidabro me-
dalį iškovojęs atletas atviras: 
jo tikslas skatinti neįgaliuo-
sius atrasti judėjimo ir sporto 
džiaugsmą. Tam, kad neįga-
lieji galėtų pradėti domėtis 
sportu, reikia jiems pritaikytų 
erdvių. Draugiškos neįgalie-
siems erdvės žymimos specia-
liu ženklu: žalia gilute. Būtent 
suteikti dviems rajono sporto 
objektams šių ženklų į Rokiškį 
ir atvyko svečias.

Kodėl šie ženklai tokie svar-
būs? Kaip sakė rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, absoliuti 
dauguma statomų ar renovuoja-
mų objektų pagal galiojančius 
teisės aktus yra pritaikomi ne-
įgaliesiems. Tačiau be tolesnės 
informacinės sklaidos, toks pri-
taikymas tampa formaliu: neįga-
lūs žmonės ne visuomet žino, kad 
jiems patogu atvykti ir naudotis 
tokiais objektais. Todėl labai 
svarbu informuoti, skatinti žmo-
nes lankytis, išnaudoti visuome-
nės gerovei skirtus objektus.

Pasirengti paralimpinio komi-
teto vadovo vizitui Kūno kultū-
ros ir sporto centro specialistams 
nebuvo sunku: daugelis erdvių 
yra pritaikytos neįgaliesiems. 
Vientintelė jiems kol kas nepasie-
kiama vieta – žiūrovų balkonas. 
Tačiau jei žmogus neįgaliojo ve-
žimėlyje norėtų stebėti, pavyz-
džiui, krepšinio varžybas, jam 
būtų rasta patogi vieta. 

Neįgaliesiems palankių erdvių 
ženklai suteikiami ne šiaip sau. 
Svečias pirmiausia įsitikino, kad 
erdvės tinkamos sportuoti neįga-

liesiems. Rokiškio Kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius T. Sta-
kėnas turėjo ką pademonstruoti: 
vos įžengus pro pagrindines cen-
tro duris į salę veda patogi nuo-
važa. Yra ir kitas įvažiavimas į 
salę, pritaikytas neįgaliesiems. 
Tačiau norint patekti į salę pro 
kitas duris, tektų apvažiuoti visą 
pastatą. Tai nėra patogu, todėl 
centro kolektyvas ir nusprendė 
įrengti įvažiavimą pro pagrindi-
nes duris. Vien tik salėje sportuoti 
nepakanka. Centre įrengti kom-
fortiški neįgaliesiems pritaikyti 
persirengimo kambariai, dušinės, 
tualetai. Svečias rekomendavo 
specialia geltona juosta pažymėti 
pirmąją ir paskutiniąją laiptelių 
pakopą: taip patogiau orientuotis 
silpnaregiams.

T. Stakėnas džiaugėsi, kad 
sportuoti iki karantino salėje rink-
davosi dvasios ir fizinę negalią 
turintys žmonės. Neabejojama, 
kad jų treniruotės, kai tik leis ga-
limybės, bus atnaujintos.

M. Bilius akcentavo, kad tre-
neriai skatinami į savo grupes 
priimti ir neįgaliuosius vaikus. 

Galbūt ateityje iš jų išaugs ti-
kros sporto žvaigždės. Tačiau ne 
žvaigždžių ugdymas svarbiausia. 
Svarbu, kad neįgalus žmogus ga-
lėtų judėti, sportuoti, lavintis. 

Taigi, padabinę Kūno kultū-
ros ir sporto centrą gilės ženklu, 
svečiai išskubėjo aplankyti kito 
neįgaliesiems pritaikyto objekto 
– Rokiškio baseino. Jo direkto-
rius Vitalijus Jocys atviras: jiems 
brangus kiekvienas lankytojas. 
Jis akcentavo, kad neįgaliesiems 
baseine pritaikyta ir įvažiavimas 
į baseiną, ir persirengimo kamba-
rėliai, dušinės, pats baseinas. Yra 
apmokyti instruktoriai, kurie pa-
dės neįgaliajam patekti į baseiną 
ir saugiai jame jaustis. Netgi kai-
noraštis draugiškas negalią turin-
tiems žmonėms. 

Mindaugas Bilius atviras: ju-
dėjimo, meilės sportui dėka ga-
lima suaktyvinti neįgaliuosius ne 
tik smagiai leisti laiką, bet ir at-
rasti juose įvairiapusius talentus, 
ugdyti būsimuosius paralimpinės 
rinktinės narius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio baseinas taip pat įvertintas kaip draugiškas neįgaliesiems. Su 
tą liudijančiais gilės ženklais: Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas 
Mindaugas Bilius (iš kairės), rajono meras Ramūnas Godeliauskas ir 
baseino direktorius Vitalijus Jocys.                       L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Šunelio gelbėjimo operacija: kankinį vadavo meras ir policija, 
o kaimynai komentaruose gina šeimininkus, kurie šunį šėrė... kas antrą dieną

Jei ne kruvinos pėdutės...
Gyvūnų globėja Nijolė 

Pranskūnaitė pasakojo, kad 
skundų dėl netinkamai laiko-
mų šių šunų sulaukė jau vasa-
rą. Tačiau tada tarsi ir nebuvo 
ką prikišti šunų šeimininkams: 
gyvūnų įmitimas buvo neblo-
gas, dėl gero oro nekilo pro-
blemų dėl būdos. Vienintelis 
trūkumas – ankštas voljeras. 
Pasak pašnekovės, artimiau-
siems kaimynams buvo susi-
daręs įspūdis, kad šeimininkai 
šunelius myli. Atokiau gyve-
nantys žmonės ir vasarą kartas 
nuo karto numesdavo šunims 
gardesnį kąsnelį.

Situacija pasikeitė per šal-
čius. Nebejingi žmonės paste-
bėjo, kad šunys laikomi ne-
tinkamomis sąlygomis. Kaip 
sakė N. Pranskūnaitė, dabar 
jau buvo užfiksuota aibė pa-
žeidimų. Nors šunų įmitimas 
vis dar neblogas, tačiau jie 
ėsti turėjo tik paberto sauso 
ėdalo. Jei šuo šeriamas sausu 
ėdalu, jis bet kada turi turėti 
vandens palakti. Aišku, to-
kiu oru vanduo sušąla, todėl 
vietoj jo tinka minkštas, pu-
rus, švarus sniegas. O voljere 
buvo tik sumintas į ledą snie-
go ir šuns šlapimo bei ekskre-
mentų mišinys. Būda taip pat 
neatitiko jokių standartų: per 
maža tokiam šuniui, ankšta, 
plonų lentų, nepašiltinta, joje 
nebuvo jokio įkloto, joje pri-
kišta nereikalingų daiktų. Ta-
čiau baisiausia, ką tikrintojai 
pastebėjo, buvo kraujo žymės 
vojere. Patikrinus šunelį pa-
aiškėjo, kad kraujuoja nuša-
lusios jos pėdutės, prasidėjo 
tarpupirščių uždegimas. Kaip 
sakė N. Pranskūnaitė, susiz-
gribta pačiu laiku: dar kelios 
dienos tokiame šaltyje, ir gy-
vūnas galėjo arba smarkiai su-
sirgti, arba apskritai nugaišti.

Iškvietė policiją
Rajono meras Ramūnas 

Godeliauskas, paprašytas pa-
aiškinti, kas gi nutiko vienoje 
Rokiškį supančių sodų gatve-
lėje, pasakojo, kad neabejin-
gi gyventojai, pastebėję šal-

Šeštadienį Rokiškio gyvūnų globėjai kilo į neeilinę operaciją: gelbėti šaltyje kankintis pasmerkto šuns. Sukviesti buvo ir policijos, ir Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos atstovai, gyvūnų gelbėtojai, rajono meras. Jis sako, kad šio šunelio pavyzdys sukrečiantis gyvūnų priežiūros įgūdžių stokos pavyzdys. Ko vertas vien faktas, 
kad gyvūno kojos kruvinos, prasidėjo uždegimas. Maža to, apklausti šeimininkai aiškino, kad gyvūną šeria... kas antrą-trečią dieną. Apie gelbėjimo operaciją paskelbus 
socialiniame tinkle, sujudo ir šuns šeimininkų kai kurie kaimynai. Labiausiai jiems užkliuvo ne žaizdoto alkano gyvūno kančios ankštame voljere, o kad gyvūnų globėjai 
pervadino šunį... ir jis prieglaudoje prastai jausis ne tuo vardu šaukiamas.

tyje besikankinančius šunis, 
iškvietė policiją. Atvyko ir 
Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos Rokiškio sky-
riaus inspektorė. Apie galimą 
gyvūnų nepriežiūros atvejį 
buvo informuotas ir jis pats. 
Neatsitiktinai: meras ne kartą 
prisijungė prie gyvūnų gelbė-
jimo operacijų.

Kaip sakė pašnekovas, tai, 
ką pamatė soduose, tipinis 
netinkamo požiūrio į gyvūno 
auginimo ir laikymo sąlygas 
pavyzdys. Mažyčiame vol-
jerėlyje su nedidele, plonyčių 
lentų būdele, glaudėsi nemaža 
kalytė. Akivaizdu, kad ir ap-
tvaras, ir būda jai gerokai per 
maži. Voljere – grynas ledas, 
tad gyvūnas neturėjo pakan-
kamai galimybių nei judėti, 
nei stovėti. Būda, negana to, 
kad maža, tai į ją įdėtas ir 
metalinis daiktas, neva skir-
tas maistui supilti. Ką reiškia 
metalinis daiktas ankštoje 
būdoje, kai už lango speigas, 

turbūt nereikia aiškinti. Šalčių 
metu paprastai lauke esančius 
gyvūnus paprastai stengiama-
si įleisti į patalpas, o čia gyvū-
nas neturėjo net menkiausios 
užuoglaudos nuo speigo. Re-
zultatas – šuns kojos žaizdo-
tos, kruvinos, tarpupirščiuose 
prasidėjo uždegimas. Ką reiš-
kia tokiomis letenomis ištisai 
stovėti ant ledo, klausimas yra 
atviras.

Paaiškėjo, kad šuo ne tik 
laikomas netinkamomis są-
lygomis. Jis dar ir šeriamas 
netinkamai. Spaudžiant šal-
čiams, lauke laikomi gyvūnai 
paprastai šeriami riebesniu, 
kaloringesniu maistu. Sten-
giamasi maistą patiekti šiltą, 
girdyti šiltu vandeniu. O čia, 
kaip pasakojo meras, šeimi-
ninkas prisipažino, kad pas 
šunis atvykdavo kas antrą ar 
trečią dieną. Maistas ir van-
duo tokiame šaltyje užšąla 
beveik akimirsniu. Todėl aki-
vaizdu, kad gyvūnas kentė ne 

tik fizinį skausmą, šaltį, bet ir 
alkį bei troškulį.

Laimė, kad atsirado gyvū-
nų kančioms neabejingų žmo-
nių ir apie tai buvo informuo-
tos valstybinės institucijos.

Kitas šuo buvo laikomas 
šiek tiek geresnėmis sąlygomis: 
geresnė būda, yra užuovėja.

Su šuns šeimininku pavyko 
susitarti taikiai: labiau nuken-
tėjusį šunį jis atidavė savano-
riškai. „Kai tik pasakėm, kad 
reikės kalytę gydyti, jis pasa-
kė, kad galime ją pasiimti“, 
– sakė meras. Tai išsprendė 
bent dalį problemų. Gyvūnas 
tą pačia dieną atsidūrė prie-
glaudoje Utenoje. Dėl antro-
sios kalytės nuspręsta taip: ji 
paliekama šeimininkams, bet 
bus stebima, kaip pastarieji 
laikosi gyvūnų priežiūros re-
komendacijų.

Pasibaisėtinas požiūris
Rajono meras atvirai sako: 

gyvūnai tapo žmonių socia-

linių įgūdžių stokos įkaitais. 
Juk neužtenka šunį uždaryti 
į voljerą, sukalti apykreivę 
būdą ir kartais paduoti ėsti. 
Kiekvienu gyvūnu reikia rū-
pintis tinkamai. Ir tai, kad 
gyvūno kojos žaizdotos, nuo 
šalčio ir drėgmės tarpupirš-
čiuose išsivystė uždegimas, 
akivaizdu, kad priežiūra buvo 
netinkama.

Tačiau tokios problemos 
per dieną nenutinka. Kaip 
aplinkiniai žmonės nematė, 
kokiomis sąlygomis laiko-
mi gyvūnai? Į šį klausimą iš 
dalies atsakė šių šunų šeimi-
ninkų kaimynų komentarai 
socialiniame tinkle prie pra-
nešimo apie įvykį. Kai šuo 
stovėjo kruvinomis kojomis 
ant ledo, jo kaimynai nematė. 
Kai jis atsidūrė prieglaudoje ir 
jam buvo duotas kitas vardas, 
staiga buvo susirūpinta šuns 
psichologija.

Štai tik kelios citatos iš 
„gyvūnus mylinčių“ kaimynų 
komentarų (kalba netaisyta): 
„Sitos sunytes seimininkai la-
bai priziurejo ja,kas diena at-
vaziuoja,as sone ju gyvenu ir 
matau numyleta ji buvo.ir jos 
vardas ne Elzytė“. Kita kai-
mynė rašo: „Na atvažiuodavo 
tikrai ne kas 2-3 dienas.Bū-
davo ,kad kas antrą dieną ne 
sezono metu,o vasarą šeimi-
ninkė gyveno ten ,sode.Taip, 
tam šuneliui vieta parinkta 
netinkama,prie kelio.Taip, tu-
rėjo būti voljeras didesnis,bū-
da apšiltinta. Jei atsiras Pifai 
geresnė vieta, Dieve duok..., 
bet dėl Rufos jie sutvarkys vo-
ljerą ir tikrai ši šunelė lb myli 
šeimininkus, nes kai paleidžia 
palakstyt ,ji niekur nebėga.Su-
kasi aplinkui.Būtų gerai ,kad 
paklausinėtumėt visų kaimy-
nų .P.S. Ir tos paimtos šunytės 
vardas PIFA“.

Jei šuo buvo numylėtas, tai 
kaip šeimininkai ir kaimynai 
nematė, kad jo kojos žaizdo-
tos? Iš didelės meilės ir prie-
žiūros? Kad jis kenčia? Kaip 
gyvūnas gali būti per šalčius 
šeriamas kas antrą ar trečią 
dieną?! Tokie komentarai – 

puikus visuomenės veidrodis: 
netgi akivaizdžiai neprižiū-
rimų gyvūnų šeimininkus jie 
linkę teisinti, nepriežiūros 
atvejus – slėpti. Juk kaimynai 
tokioje šuns priežiūroje netgi 
nemato problemos. Jiems nor-
malu, kad gyvūnas šeriamas 
kas kelios dienos, kad jis lai-
komas netinkamomis sąlygo-
mis. Ir didžiausia problema, 
kad šunelį vietoj Pifos pavadi-
no Elzyte...

Elzytės ar Pifos laimei, at-
sirado ir neabejingų žmonių, 
kurie nepabijojo pasielgti pi-
lietiškai, pranešti policijai.

Nelikite abejingi
Gyvūnų priežiūra šalčių 

metu yra kiek kitokia, nei 
įprastai. Svarbiausia, kad gy-
vūnas turėtų užuovėją, kurioje 
galėtų sušilti. Šunį geriausia 
per šalčius laikyti šildomoje 
patalpoje, o jei tokios nėra, tai 
bent jau apšiltinti būdą, joje 
įkloti šiaudų, kad gyvūnas tu-
rėtų šiltą sausą guolį. Šiaudai 
– pats geriausias sprendimas, 
mat nesikaupia drėgmė. Šer-
ti šunį reikia kaloringesniu 
maistu nei įprastai. Jei gyvū-
nas šeriamas sausu maistu, jis 
bet kada turi turėti arba šviežio 
vandens, arba minkšto puraus 
švaraus sniego. Voljeras netu-
rėtų būti ankštas: judėdamas 
šuo sušyla, todėl jis turi turėti 
galimybę pasimankštinti.

Kiek kitaip prižiūrimos 
lauke gyvenančios katės. 
Joms būtinai reikia šiltos prie-
glaudos. Todėl gyvūnų globė-
jai labai prašo priglausti bena-
mius bent šalčių laikotarpiu. 
Neužkalti rūsių langelių ar 
kitų landų į šiltesnes patalpas. 
Gyvūnų globėjai Rokiškyje ir 
rajono miesteliuose rengia ka-
čių namelius, stato apšiltintas 
dėžes. Žmonės prašomi jų ne-
ardyti, neišmesti. Nes tai vie-
nintelė galimybė gyvūnui iš-
gyventi. Juk per šalčius katės 
žūsta ne tik nuo maisto stokos, 
bet ir dėl to, kad neranda šiltos 
saugios vietos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Covid-19 situacija rajone nedžiugina
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė, laikinai vykdanti skyriaus 
vedėjo funkcijas, Daivutė 
Bulovienė sakė, jog praėjusią 
parą mūsų rajone nustatyta 
14 naujų covid-19 atvejų. Jos 
teigimu, situacija rajone ne-
džiugina, kasdien nustatoma 
nemažas skaičius naujų užsi-

krėtimo atvejų.

Viso nuo epidemijos pra-
džios užsikrėtė 1677 rajono 
gyventojai.

Sergančiųjų šia liga skai-
čius ketvirtadienio rytą - 202, 
pasveiko 1393 rajono gyven-
tojai. 

Viso nuo epidemijos pra-
džios mūsų rajone mirė 46 as-

menys. Nuo kitų ligų mirusių 
(bet sirgusių ir covid-19) – 32. 

Židiniai ketvirtadienį išli-
ko tie patys: Rokiškio mašinų 
gamykla, AB „Vilkma“, VšĮ 
Rokiškio rajono ligoninė, „Rė-
kyvos“ durpynas, Skemų soci-
alinės globos namai, Rokiškio 
socialinės paramos centras ir 
Juodupės seniūnija. 

Taip pat D. Bulovienės 

klausėme apie keturis, nei prie 
gydomų, nei prie pasveikusių, 
tačiau į bendrą užsikrėtusiųjų 
skaičių įtrauktus asmenis. Ji 
teigė, jog šie asmenys, atlikus 
greituosius testus (dviems iš jų, 
po vakcinacijos), automatiškai 
buvo įtraukti į užsikrėtusiųjų 
sąrašą, tačiau juos galima pa-
vadinti „kabančiais ore“, nes 
jie nėra sirgę covid-19. 

Dar D. Bulovienės teira-
vomės, apie šių dienų aktua-
lijose sklandančias naujienas, 
dėl realybės neatitinkančių 
sergančiųjų covid-19 skaičių 
savivaldybėse. Ji patikino, 
jog Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio sky-
riaus specialistai šią problemą 
žino jau seniai ir problema yra 
išspręsta. Dar sausio mėnesį 

Rokiškio gydymo įstaigoms 
buvo liepta susitikrinti ar visi 
nuo covid-19 pasveikę as-
menys, yra šeimos gydytojų 
užregistruoti, kaip pasveikę, 
todėl dabartiniai skaičiai rodo 
tikrąją situaciją mūsų savival-
dybėje - sergančiųjų šiai die-
nai daugiau nei 200. 

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Kas tu? Kaip tau? Svečiuose verslininkas Saulius Gintautas. Pirmoji pokalbio dalis
Pokalbis su žinomu Rokiškio verslininku Sauliumi Gintautu. Kuo tik jis nebuvo... 

Verslininkas, kuris ir politiko duonos ragavo. Buvo Rokiškio rajono Tarybos nariu. 
Net į Lietuvos Respublikos Seimą kandidatavo.

Tai žmogus, pradėjęs verslą nuo foto juostelių perpardavimo). Žmogus, savo kal-
bos defektus pavertęs ginklais. Įsukęs verslą Ukrainoje ir Rokiškyje.

Šiuo metu pasyvių pajamų dėka jis turi ramų gyvenimą, bet pats liko neramus. 
Jam rūpi viskas, nuo menkiausios galimybės užsidirbti iki pasaulio ekonomikos ka-
taklizmų.

Šis žmogus savo charizma gali pasiekti bet kokį užsibrėžtą tikslą. Gintautas labai 
spalvinga asmenybė. Šiandien jo įvaizdis primena Afgano „dušmaną“. Tikrai, kad 
ne provincialas...

Žmogus, vaikystėje neperskaitęs nei vienos knygos. Gintautas dega tikslu pa-
keisti pasaulį. Tai tarsi žmogus iš kosmoso. Nori mums kažką pasakyti, o mes abe-
jojame jo tiesa. O gal mums patogiau gyventi ir negalvoti? Gal mums patogiau 
– negirdėti?

Šiandien turime galimybę kiekvieno paklausti: „Kas tu? Kaip tau?“ Ar tu tikrai 
nori, kad mes savo šalyje, savo rajone ir savo kieme gyventume šiek tiek kitaip? Ar 
mes taip jau bijome laužyti standartus? Ar tikrai mes esame tuo, kuo jūs manote, 
kad mes esame? Gero klausymo… Jūsų dėmesiui – pirmoji pokalbio dalis. Jo tęsi-
nys – kituose „Rokiškio Sirenos“ numeriuose. S. Gintautą kalbino Antanas Vagonis.

- Mes ir toliau tęsiame su-
sitikimus su įdomiais žmonė-
mis Rokiškyje, nuostabioje 
provincijoje, kuri turi savi 
ypatumus, turi savo veidą ir 
įdomų stilių. O šiandien mes 
kalbamės su dar vienu nau-
ju žmogumi. Vieni jį pažįsta 
mažiau, kiti daugiau. Tai yra 
verslo žmogus, tai yra akty-
vus žmogus, žmogus turintis 
be galo daug idėjų, žmogus, 
sugebantis savo gyvenimą 
pasukti taip, kad niekas taip 
nesitikėtų. Taigi, Sauliau, iš-
kart noriu paklausti, tu turė-
jai vaikystėje pravardes? 

- Vaikystėje man buvo at-
sikišę du dantys, todėl mane 
vadindavo kaltu. Plius aš už-
sikertu, todėl būdavau dar ir 
"zaika". Šie du faktoriai mano 
charakterį greičiausiai ir už-
grūdino. Vaikystėje būna taip: 
arba mes lūžtam ir pasidarom 
lūzeriais, arba tie dalykai, ku-
rie mūsų neužmušė, padaro 
mus stipresniais. O šie dalykai 
mano charakterį suformavo 
taip, kad aš kaip koks jautis - 
matau tikslą ir einu tiesiai.

- Tai tu nori pasakyti, kad 
vaikystės ir savo mokyklos tu 
neprisimeni kaip pačio ge-
riausio laiko?

- Ne, aš kaip tik prisime-
nu. Na, ką reiškia geriausias 
laikas? Man visas gyvenimas 
yra pats geriausias laikas. Ne 
gana to, kad iš manęs pavogė 
pusantro milijono dolerių gry-
nais, kad į mane pasikėsino, 
man gyvenimas vis tiek yra 
pats geriausias laikas, nes juk 
kito nebus.

- Manot, kad nebus kito 
gyvenimo?

- Aš nežinau, bet dabar aš 
gyvenu šitą, o kai bus kitas - aš 
ir juo pasinaudosiu.

- Gerai, Sauliau, o ar tu 
buvai vaikystėje skriaudžia-
mas? 

- Pagal dabartinius skriau-
dimo supratimus, tai aš jau 
turėjau visus į teismą paduoti. 
Na, bet aš gyvenau normalia-
me pasaulyje, kur, kai vaikas 
tampa vyru, gali už save pako-

voti, išeiti pasimušti dėl savo 
kažkokių pravardžių ar dar ko. 
Mano laikais pareiti su kruvina 
nosimi buvo normalu. Dėl to ir 
susiformavo tokie vyrai kaip 
tu, kaip aš, kurie dar gali pasto-
vėti, tie, kurie sausio tryliktąją 
prie bokšto buvo. Tokie  daly-
kai ir suformuoja asmenybes.

- Mes turime kalbėti šių 
dienų realijomis ir į mus 
žiūri šių dienų jaunimas. Aš 
noriu, kad jie suprastų, kodėl 
tu tapai toks, koks esi dabar?

- Kažkas iš įžymių žmonių 
yra pasakęs, kad jeigu mes 
nežiūrėsim į praeitį - mes ne-
turėsim ateities, jeigu mes ne-
suprasim kokiame kontekste 
mes tokie, kaip esame dabar, 
formavomės, tai mes nesupra-
sim kaip suformuoti būsimą 
kartą. Na ir kas, kad mane 
spaudė, man tai buvo normalus 
dalykas, juk kiek yra padaryta 
eksperimentų su žiurkėmis: 
yra paimtos dvi žiurkių grupės, 
vienoms suformuotos idealios 
gyvenimo salygos, o kitos turi 
kovoti dėl išgyvenimo. Tai 
spėkit, kurios išgyvena ir tęsia 
savo kartas? Tos, kurios turi 
idealų gyvenimą, po trijų kartų 
išmiršta. O dabar Vakarų Euro-
pa, Amerika yra to pavyzdys 
ant žmonių. Tie, kurie turi už 
kažką kovoti - jie turi galvoti, 
suktis ir dėl to civilizacija eina 
į priekį.

- Bet sugrįžkim vėlgi į vai-
kystę. Reiškia ta smurtau-
janti aplinka...

- Na, aš jos nepavadinčiau 
smurtaujančia. Mane užgaulio-
ja, bet aš nebėgu skųstis, kad 
kažkas man kažką pasakė. Ge-
rai, pasakė pirmąkart, pasakė ir 
antrą, o trečią jau gavo į galvą.

- Bet, Sauliau, tuo metu, 
ta aplinka buvo sukurta to-
kia, kad normalu gauti į gal-
vą ir kad kažkas turėjo teisę 
tave užgaulioti. Bet aplinka 
juk nebuvo specialiai taip 
padaryta, kad tu užaugtum 
stiprus ir brutalus arba su-
gebantis kovoti, sugebantis 
pulti ir vėl atsistoti.

- Istoriškai taip ėjo žmoni-

jos civilizacija. Tai buvo istori-
niai dalykai ir tai buvo normali 
aplinka. Taip buvo ir prieš šim-
tą, ir prieš du šimtus metų.

- Vien dėl to, kad pas tave 
atsikišę dantys arba kad tu 
mikčioji, kažkas turėdavo 
teisę tau trenkti?

- Ne, tai šitoje vietoje aš 
turėdavau. Aš turėdavau nu-
spręsti kaip mane vadinti, o 
chebra arba nustoja, arba gau-
na į galvą. Bet šitoje vietoje ir 
susiformavo mano asmenybė, 
man dabar visiškai neįdomu 
kas ką sako ir kas ką daro.

- Sauliau, man yra labai 
svarbu, kad jauni žmonės 
suprastų ir turėtų kažkokią 
pamoką.

- O pamoka labai paprasta: 
nežiūrėkit, ką kiti loja. Kaip 
sakoma, šunys loja - karava-
nas eina. Fizinis skausmas yra 
vienintelis dalyas, ką gali jums 
padaryti kiti. Aš apskritai ne-
suprantu, kaip galima žmogų 
įžeisti, įžeidimas - tai mano 
asmeninis sprendimas, tai jei-
gu aš protingas žmogus, kam 
man priimti sprendimą, kuris 
man asmeniškai nenaudin-
gas? Dar negimė toks žmogus, 
kuris sugebėtų mane įžeistį, 
tokio žmogaus pasaulyje tie-
siog nėra. Fizinį skausmą tai 
taip, galite man suteikti, man 
galit įdurti, nupjauti koją, su-
sprogdinti, nušauti, bet tik tiek, 
daugiau nieko jūs man negalit 
padaryt. 

- O tavo tokią pasaulėžiū-
rą suformavo ar tik toks gy-
venimas ir tokia aplinka, ar 
dar ir knygos, filmai?

- Aš pirmą knygą perskai-
čiau būdamas dvidešimt pen-
kerių metų, bet po to per kelis 
metus perskaičiau dar apie še-
šis šimtus.

- Tai čia buvo kaip tik tas 
laikas, kai mes pradėjome 
skaityti šitas „Turtuolis varg-
šas“, visokias Trampo kny-
gas, knygas apie nekilnojamą 
turtą, savo biznio kūrimą. Aš 
dar atsimenu, kad mes dalin-
davomės tomis knygomis.

- Taip. O aš visgi esu "ta-

rybinis vaikas" ir išaugau ant 
patriotinių filmų, kur teisybė 
visada laimi ir tesingas žmo-
gus visada nugalės ir bet kokiu 
atveju savo pasieks.

- Tai tu tuo metu buvai 
persunktas tarybinės ideolo-
gijos, ar ne?

- Aš manau, kad reikia skir-
ti ideologiją, nes dabar daug 
kas yra gero, bet jeigu tai iš 
tarybinių laikų, tai jau reiškia, 
kad nesąmonė. Jeigu tu esi pa-
triotas ir esi žmogus, kuris tiki 
tiesa, kad ir kas bebūtų - tai 
jokia ne Tarybinė ideologija, 
o tai normalaus žmogaus tie-
sos ir pamatiniai akmenys, ant 
kurių žmogus turi formuoti 
asmenybę.

- O dabar grįžkim prie to, 
kad tu savo pirmą knygą per-
skaitei būdamas dvidešimt 
penkerių. Tai reiškia, kad tu 
nei Maironio, nei Vienuolio, 
nei Putino literatūros, kuri 
būdavo privaloma mokyklo-
je, neskaitei, taip?

- Neskaičiau. Aš nieko ne-
skaičiau. Aš ir pirmą išsilavi-
nimą gavau knygų neskaitęs. 
Pas mane yra tokia bendra 
pasaulėžiūra ir aš galiu šnekėt 
bet kuria tema, na, išskyrus 
šiuolaikinį meną, nes man jis 
neįdomus, bet visą kitą infor-
maciją aš iš kažkur susirenku. 
Pas mane vaikystėje būdavo 
tokia strategija, kad jeigu šian-
dien atsiskaičiau, manęs kitas 
keturias ar penkias pamokas 
neklaus, todėl šeštą pamoką 
reikia kelti ranką ir sakyt, kad 
noriu atssakyti ir gauti pažymį. 
Pas mane būdavo tokia atmin-
tis, kad galėdavau mokytoją ci-
tuoti, aš atsimindavau, ką jinai 
šnekėdavo praeitą pamoką ir 
keldvau ranką atsakyti, o po to 
ateinančias penkias pamokas 
vėl galėdavau nieko neveikti.

- Bet atsiminkit, jauni-
me, kad šie Sauliaus duoti 
pamokymai nėra taisyklė, 
Vaižgantą reikia skaityti. 
Jeigu jūs norite būti su tokia 
didžiule barzda ir būti tokie 
laimingi ir stiprūs...

- Lavinkit atmintį ir mąsty-
mą.

- Aš dabar galvoju, tu jau 
mokykloje būdamas turėjai 

tokią kiemo aplinką, kuri ne-
buvo labai švelni. Toje kiemo 
aplinkoje reikėjo kovoti ir fi-
ziškai, ir psichologiškai.

- Labiau klasėje. Kiemas 
būdavo draugiškas, o ir su ap-
linkiniais kiemais nekovoda-
vome.

- Nebuvo muštynių tarp 
kiemų?

- Nebuvo. Rokiškyje to ti-
kro asfalto gyvenimo nebuvo, 
jis tada dar tik statėsi, nes pa-
vyzdžiui būdavo mano tėvų 
namas, o už jo laukai, taip va-
dinami krūmeliai. Mes eidavo-
me į tuos krūmelius, kur dabar 
stovi Vilties antras namas, kur 
„Norfa„ stovi, kur „Senukai“ 
stovi. Ten būdavo tik krūme-
liai, mes pasiėmę pagalius 
žaisdavom karo ten. Aš mačiau 
kaip viskas augo, todėl ten ir 
nebuvo susiformavusių kiemų, 
kad galėtum kariauti tarpusavy.

- Dabar kitas dalykas mo-
kykloje, aš taip suprantu, 
kad tu mokeisi strategiškai, 
tu atspėjai mokytojo filoso-
fiją ir žinodavai, kad jeigu 
mokytojas klausia dabar, tai 
kitas tris pamokas jis tavęs 
neklaus. Tai reiškia tu jau 
buvai strategas verslininkas, 
vienuolikos ar dvylikos metų 
mokinukas, kuris ateina į 
mokyklą ir jau strateguoja. 
Tu tiesiog atspėdavai moky-
tojo norus.

- Aš neatspėdavau, aš pats 
pakeldavau ranką ir sakyda-
vau: "Mokytoja, aš noriu atsa-
kinėti.", o jinai, nori ar nenori, 
jeigu mokinys nori atsakinėti 
- ji turi apklausti. Pas mus kla-
sėje buvo trisdešimt septyni 
mokiniai, o pažymių visi turi 
gauti maždaug po lygiai, tai 
reiškia, kad kitomis dienomis 
jinai klausinės kitus.

- Tai reiškia tu jau tuo 
metu turėjai tokią strategiją 
kaip nesimokyti.

- Arba mokytis protingai. 
Pabandykit, vyresni, prisiminti 
ir paanalizuoti savo visus kla-
siokus, tada paimkit penketu-
kininkus, paimkit vidutiniokus, 
ir paimkit dvejetukininkus. 
Dvejetukininkai garantuoju 
bus arba jau numirę, prasigė-
rę, arba daugiausiai klasėje 

pasiekę, nes jiems pastoviai 
reikėjo kažką naujo kurti, da-
ryti, ieškoti išėjimų, strategijų 
ir taktikų. Tas, kas mokėsi, tai 
ir mokosi kaip robotas: šian-
dien atėjo, padarė pamokas, o 
rytoj viską žino. Vidutiniokai 
taip, kaip gaunasi, o tie dveje-
tukininkai - jie arba žūstą, arba 
iškyla viršun.

- Sauliai, tai pavyzdžiui 
per literatūros pamokas tu 
gebėjimo rašyti rašinius ar 
kurti eilėraščius neturėjai, 
taip? Reiškia tada tau reikė-
jo sugalvoti kaip prasukti tas 
pamokas.

- Palietei lietuvių kalbą - pas 
mane iš rašinių turinio būdavo 
penketas, o iš gramatikos dve-
jetas arba kuolas. Rašyti lie-
tuviškai aš iki šiol normaliai 
nemoku, man lengviau šnekėti, 
pasakoti ir mintis taip geriau 
dėstau. Aš pakliuvau į tokią 
labai kvailą situaciją - Lietuva 
laisva, aš mokausi matemati-
nėje klasėje, vidurkis virš ketu-
rių, bet jeigu lietuvių kalbos iš-
eina du - tave palieka antriems 
metams. Mes su mokytoja pa-
drėm tokį sutarimą, kad jeigu 
tu man rašai tris - aš išeinu iš 
mokyklos, kad tau nesukčiau 
proto. Tai vis tiek sprendimas, 
o po devynių klasių aš, būda-
mas penkiolikos metų, išva-
žiavau vienas gyventi į Vilnių. 
Kažkodėl pas mane gyvenime 
labai įdomiai dėstosi, kad aš 
visąlaik pakliūnu kažkur, kur 
kažkas vyksta. Tada pakliuvau 
į sausio įvykius, būtent tada ir 
gyvenau Vilniuje.

- Tai reiškia tuo metu, 
kada tau buvo penkiolika 
metų, tu po devynių klasių iš-
ėjai vien dėl to, kad tuo metu 
buvo prasta ugdymo sistema.

- Buvo pirmi metai nepri-
klausomybės ir eksperimentas, 
kad jeigu tu nemoki lietuvių 
kalbos - sėdi tol, kol išmoksi 
ir visai nesvarbu, kad tu labai 
geras matematikas.

- Tai su matematika pas 
tave viskas buvo gerai, ir juk 
ištikrųjų, mes turėjome gauti 
tiesiog bendrą išsilavinimą, o 
ne tapti kažkokiais specialis-
tais lietuvių kalbos ar specia-
listai matematikos.

- Aš buvau matematinėje 
klasėje, bet aš neskaičiau kny-
gų ir visi kiti, kurie neskaito 
knygų rašyt tikrai nemokėsit. 
Pavyzdžiui mano sūnui ketu-
riolika metų, jisai knygas skai-
to ir sako: "Tėvai, tu lietuviš-
kai nemoki, tuoj aš tau visus 
tekstus ištaisysiu.". Va, knygas 
skaito ir lietuviškai rašo labai 
gerai, o aš kai neskaičiau, tai 
iki šiol ir nemoku.

Pradžia. Tęsinys kitame 
„Rokiškio Sirenos“ numeryje. 

Interviu galima pažiūrėti 
adresu: https://www.rokiskio-
sirena.lt/naujiena/zmones/
kas-tu-kaip-tau-sveiuose-vers-
lininkas-saulius-gintautas-vi-
deo
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2021 m. vasario 5 d. kryžiažodžio atsakymai: 
Vertikaliai: Re. Aterosklerozė. Dvitomis. Mim. Iridis. Akeniai. Laka. Anonimas. Agnė. ME. Jala. AA. 
Tomahaukas. IS. Palata. Nr. Rūda. Ajagūzas. Kragas. Karavanas. Vasalai. Sazaną.
Horizontaliai: Pavilgas. Tirana. Rav. Metikė. Pūga. Roda. Tadas. Romi. Molasa. Sistema. Iks. Ataka. 
Achajai. Elan. Ar. Konungas. Omen. Krūva. Zinija. ZAZ. Rėmimas. Ana. Aal. Ūsan. Krisas. Są.
Pažymėtuose langeliuose: Viktorija.

PRIMENAME ĮSTAIGOMS, ĮMONĖMS
IR ORGANIZACIJOMS!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 
vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. V-243, dėl COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) protrūkio valdymo, įstaigos, įmonės ar organizacijos, 
kuriose registruotas COVID-19 ligos protrūkis (protrūkis – du ir daugiau tarpu-
savyje susijusių patvirtintų atvejų), privalo Nacionaliniam visuomenės sveika-
tos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti šiuos didelės ir mažos 
rizikos sąlytį turėjusių asmenų asmens duomenis:

- vardas, pavardė;
- asmens kodas, išskyrus atvejus, kai mažos rizikos sąlytį turėjęs asmuo ne-

sutinka atlikti tyrimo;
- gimimo data (jeigu asmuo neturi Lietuvos Respublikoje išduoto asmens 

kodo);
- telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
- sąlyčio rizikos laipsnis;
- paskutinė sąlyčio su sergančiu asmeniu data;
- sutikimo atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinį tyri-

mą faktas (taip / ne);
- miestas, kuriame pageidaujama atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso in-

fekcijos) diagnostinį tyrimą.
Rokiškio rajono savivaldybė

BUITINĖ TECHNIKA

• Dulkių siurblį - šluotą. 22,2 
V, įkraunama Ni-Mh baterija, 
elektrinis šepetys su šviesos 
diodų indikatoriumi, Hepa filtras, 
du greičiai, tvirtinimas prie 
sienos, dulkių talpykla, kroviklis. 
Galiu siųsti naudojantis kurjerio 
paslaugomis, atsiskaitymas gavus 
prekę. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Naudotą, bet labai geros būklės 
dujinę, metalo spalvos viryklę 
Gorenje. Orkaitė elektrinė. 
Matmenys: 60x60 cm. Aukštis 86 
cm. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 37 522.  
Rokiškis
• Mini skalbimo mašiną. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Grilinę. Yra storo plieno 
grotelės, lėkštė riebalams, iešmai. 
Iš Vokietijos. Kaina 120 Eur. Ir 
daugiafunkcinį puodą. Kaina 
80 Eur. Tinka bulvytėms FRI, 
žuviai, mėsai ir t.t.  Puodas 
išsiima. Siunčiu. Prekės vokiškos, 
supakuotos dėžėse.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Gerai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną CANDY, 6 kg. 
A+A klasė. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• 3 automatines skalbimo mašinas 
su defektais keičiu į vieną 
veikiančią. Tel. 8 625 48 995. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame veikiantį, didelį 
televizorių. Sunkus. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 620 57 643. 
Rokiškis
• Dovanojame baldus, dujinę 
viryklę. Pasiimti patiems, Žiobiškio 
k. Tel. 8 623 80 442.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vyrišką Adidas striukę. L dydis, 
mokėta 159 Eur, dėvėta keletą 
kartų. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Vyrišką Audimo firmos puspaltį. 
Dydis L, 180 cm -+ juodas, dėvėtas 
keletą kartų, mokėta 150 Eur. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Naujus sportinius batus. 44 dydis. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Švarką. Vyriškas, 48 dydis. Kaina 
7 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Rudą, moterišką striukę. 46 dydis, 
su gobtuvu, dengia pusiaują.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Batus. Moteriški, trumpi, 
zomšiniai, 40 dydis, rudeniniai. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Juodą medžiagą. 1.1 m, nauja. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Paltą. Pašiltintas, violetinis, dydis 
48. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Natūralius kailinius. Ilgi. 50 
dydis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis
• Mažai dėvėtus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius, dydis 
50-IV. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Šiltus, malonius kailinukus su 
gobtuvu. Dydis 40 - 42. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Trijų dalių, naują kostiumą: 
švarkas, sijonas ir kelnės, 44 dydis. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Odiniai, nenešiotus batus. 40-41 
dydis. Juos perkant, galiu atiduoti 
kitus batus. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• 40 dydžio, nenešiotus batus. Jei 
bus reikalingi, atiduosiu dar vienus 
batus. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Batus su kailiu. 40 dydis. Kaina 
14 Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Nenešiotus, 40 dydžio batus. 
Pirkti New Yorker parduotuvėje. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Natūralius kailinius. 48 dydis. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Striukę su pūkiniu įklotu, lengva 
ir labai šilta, 48 dydis. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Naują, vaikišką, žieminę striukę. 
Labai šilta, nedėvėta nė karto. 

Kaina 36 Eur. Tel. 8 605 35 360. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naujas kolonėles iš Vokietijos. 
Malone kaina 100 Eur, negalutinė. 
Nauja pakraunama kolonėlė 
Vynox 65 Eur. AUX, Bluetooth, 
35 Eur. Siunčiu. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Namų kiną. Groja gražiai. Visos 
5 kolonėlės. Bendra deklaruojama 
galia 1000 W. Kaina derinama. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 623 70 106. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Narvelį graužikui. Padovanosiu 
maisto, kraiko ir kita. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 618 58 842. Rokiškis
• Šienainio ritinius. Šienauta iki 
birželio 8 d. Apie 200 vnt. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 639 16 172.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo Rokiškio 
mieste ar aplinkui. Skubiai. Galiu 
dirbti salės darbuotoju prekybos 
centre, pagalbiniu virtuvės 
darbuotoju, kiemsargiu, sargu ir 
krovėju. Vairuotojo teisių neturiu, 
laukiu tik rimtų pasiūlymų. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 646 51 495. 

Rokiškis
• Ieškau darbo su apgyvendinimu. 
Skambinkite. Tel. 8 608 42 783. 
Rokiškis
• Ieškau traktoriinko darbo, turiu 
visų traktorininko kategorijų 
pažymėjimus.  Jūžintai. Tel. 8 687 
42 440. Rokiškis
• 42 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Tinka 
pamaininis, gali būti su naktine 
pamaina. Prekyba, gamyba ir 
panašūs darbai. Gali būti pas 
ūkininką. Tel. 8 618 83 490. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Galiu dirbti visas dienas ir per 
išeigines. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau siuvėjos mėgėjos 
ar profesionalės, mokančios 
konstruoti, braižyti ir siūti 

nurodytus drabužių modelius. 
Turinčios laiko ir noro 
bendradarbiauti. Darbas 
nepastovus, priklauso nuo 
užsakymų kiekio. Atlygis sutartinis. 
Tel. 8 624 79 191. Rokiškis

KITA

• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22 
vnt. Sauskelnes-kelnaites Tena, M 



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2021-02-12

dydžio, 19 vnt. Tel. 8 618 34 320. 
Rokiškis
• Naujus, medinius, šulinį ir lauko 
tualetą. Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Storis 4 mm, 
plotis 0.60, aukštis 1.20 m.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Šieną ritiniais. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Priimu juodžemį sklypo sukėlimui 
Rokiškio mieste. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Naujus čekiškus el. prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. 
Galimas siuntimas. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius čekiškus 
kraunamus ir su baterijomis, 
klausos aparatus. Galiu siųsti. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naują, vienfazį suvirinimo 
įrenginį. 300 amperų. Kaina 85 
Eur. su siuntimu. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Vežame į namus: Briketai nuo 110 
Eur (mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas); 
Granulės nuo 135 Eur.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Šienainio ritinius. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 670 37 379. Panevėžys
• Kokybiškus šienainio rulonus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Mažai naudotą sniego pūtiklį. 
Veikia puikiai. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 673 63 067. Rokiškis
• Elektrinį radiatorių. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16, 4 m. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Vienetų arba apsisukimų skaitiklį. 
Skaičiuoja iki 100000 vnt. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Elektrinį perjungiklį, žvaigždė/
trikampis 500V, 25A. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą M 
253 nuolatinei srovei ir įtampai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius leistuvus 
PME-211, 380/230V, 25 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1 vnt., 25 A - 2 vnt.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ritinius. 
Skapiškis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 646 04 044. Rokiškis
• 2 sniego valytuvus. Benzininis 
Styga - 60 Eur, elektrinis - 25 Eur. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 606 04 737. 
Rokiškis
• Narvelį. Geros būklės, su rateliu. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 862 30 882. 
Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Naują suvirinimo aparatą. 
Vienfazis, 300 A. Kaina nurodyta 
su siuntimu. Kaina 83 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Senų krosnių kurą, yra apie 300 
l.. Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Geros kokybės, pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis

• Sausas skaldytas mišraus lapuočio 
malkas. Parsivežate ir kūrenate. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Genime sodus, smulkiname šakas, 
karpome gyvatvores, pjauname 
pavojingai augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio (iki 
6 m) ir nestandartinių (7 - 7,5 m) 
ilgių. Išpjauname bet kokį jūsų 
pageidaujamą matmenį. Galime 
pristatyti.  www.bajorumediena.lt. 
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

PERKA

• Perku garažą Šatrijos g. (už 

Luminor banko). Gali būti 
remontuotinas. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 612 89 027. Rokiškis
• Perku avižas, rugius, kvietrugius 
ir kitus pašarinius grūdus.  
Tel. 8 687 70 463. Rokiškis
• Pirksiu 2-3 kambarių butą 
Rokiškio mieste. Tik suremontuoti. 
Bendrabučio tipo nesiūlyti.  
Tel. 8 620 31 920. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
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R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuo-
ja, žemės sklypo kad. Nr.7310/0001:248, esančio 
Aukštakalnių k., Kamajų sen., Rokiškio raj., apie at-
liktus gretimo sklypo Nr.7310/0001:168 kadastri-
nius 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
• Skubiai namą Obeliuose, 
reikalingas remontas. Kaina 3500 
Eur. Tel. 8 609 88 296.  
Rokiškis
• Tvarkingą, šviesų butą su visais 
patogumais mūriniame name, 
Juodupėje. Antras aukštas, maži 
komunaliniai, geri kaimynai. Labai 
patogioje vietoje, galima šiek tiek 
derėtis. Į kainą įeina garažas už 
20 m nuo buto ir 2 sandėliukai. 
Išsimokėtinai neparduodu. Kaina 
4999 Eur. Tel. 8 655 66 611. 
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą Bajoruose, 
Juozapavos k. Butas tvarkingas, 
ateini ir gyveni, didelis įstiklintas 
ir apšiltintas balkonas, visur 
plastikiniai langai ir šarvo durys, 
ūkinis pastatas, garažai, malkines, 
žemės sklypai ir t.t. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Sodybą Obeliuose. 4 kambariai 
ir virtuvė. Gyvenamas plotas 90 
kv. m, namų valda 15 a. Ūkinis 
pastatas, šulinys. Tel. 8 675 24 546. 
Rokiškis
• Keičiu 1,5 kambario butą į 2/3 
kambarių. Butas Vilties gatvėje, 
atliktas kosmetinis remontas, 

pirmas aukštas, langai į kelio 
pusę, yra rūsys. Ramūs kaimynai. 
Netoli prekybos centrai, vaistinė, 
poliklinika, autobusų stotis.  
Tel. 8 621 88 625. Rokiškis
• Kaimo sodybą Šilagalio k., 
Rokiškio r. Sodybai priklauso 
didžiulis ūkinis pastatas, du 
šiltnamiai, lauko virtuvėlė, lauko 
tualetas, medinės sūpynės, 7 bičių 
aviliai su šeimynomis. Iškastas 
didžiulis tvenkinys. Kaina 22500 
Eur. Tel. 8 646 36 702.  
Rokiškis
• Vytauto gatvėje, Rokiškyje, 
nediduką, 2 kambarių butą. 34 kv. 
m, miesto komunikacijos, šildomas 
malkomis, dideli langai, pigus 
išlaikymas. Antras aukštas, yra 
trifazis. Kaina 10800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 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. 
Rokiškis
• Jaukų ir šviesų vieno kambario 
butą pirmame aukšte. Su baldais. 
Namas renovuotas. Šalia Topo 
Centras, gražus parkas. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 627 74 051. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškio raj., 
Kriaunų k. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis

NUOMA

• Neturinčiam blogų įpročių 
asmeniui išnuomojamas geras 1 
kambario butas su visais baldais 

ir patogumais. Depozitas 200 Eur. 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau nuomotis-priežiūrai namo 
Panemunėlio gelž. stotyje.  
Tel. 8 625 48 995. Rokiškis
• Išnuomojamas išskirtinės formos, 
kvadratinis kubilas, kuriame telpa 
4 sėdintys ir 1 gulintis žmogus. 
Oro ir hidro masažo funkcijos, 
kurios padės atsipalaiduoti. Taip 
pat įmontuota garsocsistema su 
Bluetooth, muziką pasirinksite 
savo telefonu. Tel. 8 648 03 343. 
Rokiškis
• Dirbantis vyras išsinuomotų 1 
kambario butą, ilgam laikui.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Xiaomi Redmi Note 
2  Veikia gerai, nedužęs. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 607 58 023.  
Rokiškis
• Redmi Note 9 Polar White, naujas 
su garantija 2 metams ir draudimu 
metams nuo vagysčių, vandens, 
dužimo. Dusetos. Kaina 219 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Geros būklės Iphone 6s,16 GB. 
Sveikas ekranas. yra krovikliss, 
galiu pridėti belaides ausines 
(neoriginalias). Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Idealios būklės Samsung 
S9+ dual. Dviejų kortelių su 
papildoma atminties kortele, 
pilnas komplektas, viskas pakeista 
garantinio aptarnavimo metu. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Xiaomi mi 9 lite. Naudotas metus 
laiko (manau, rasiu ir garantinio 
aptarnavimo lapą). Vidinė atmintis 
128 GB, 6 GB RAM, greitas 
krovimas, baterija laiko puikiai. 
Uždėtas apsauginis stikliukas +2 
papildomai, +3 nugarėlės. Dėžutė, 
kroviklis, viskas yra. Kaina 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Naują, smagų telefoną Rino 4Pro. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 628 99 448. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą keturratį 2004 m., 
SAM250E. Dviejų cilindrų, su 
dokumentais, registruojamas.  

Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• 2000 m. Seat Cordoba. 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2021.08. Kaina 525 
Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Volvo V40 1999 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, universalas, TA iki 
2021.12. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Toyota Avensis. 1999 m., 2 l, 
dyzelis, su defektu . Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• 2006 m., Opel Meriva. 1.3 l., 
TDCI. Yra smulkių defektų. 
Žieminių ir vasarinių ratų 
komplektai. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 648 84 563. Rokiškis
• Renault Espace 2000 m., 2,2 l, 
dyzelis. TA iki 2021.12. Naujos 
žieminės padangos. Yra papildomai 
lieti ratai. Niekas neūžia, nebarška. 
Nauja sankaba, kuri kainavo 400 
Eur, radiatorius, pagrindinis diržas. 
Kaina derinama. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• VW Polo. 2001 m., 1,4 l, 55 kW, 
TDI. TA iki 2022.07. Variklis geras, 
nedūmija, trauka nedingsta, kėbulas 
nesupuvęs. Defektėlių yra, reikia 
perdažyti vairuotojo pusės dureles. 
Yra nuimamas kablys. Nėra taršos 
mokesčio. Kaina 570 Eur.  
Tel. 8 627 05 835. Anykščiai
• 2015 m. VW Golf.  Automobilis 
tvarkingas. Kaina 5900 Eur.  
Tel. 8 698 70 127. Rokiškis
• VW Golf 4. 1.9 l, TDI, 66 kW, 
geruoju, ilgaamžiu varikliu. 
Užsiveda ir važiuoja gerai, rankinis 
stabdis laiko, m+s padangos. 4 
elektra valdomi langai, elektrinis 
liukas, ABS, AIRBAG, trijų stipinų 
vairas, 2 rakteliai, TA iki 2021.11. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratlankius R18 5/130 
Audi, Volkswagen Tuareg, su 
apynaujomis padangomis, M+S 10 
mm visos. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R18 ratlankius 5/130 Audi, 
Volkswagen Tuareg. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Apynaujas padangas Bridgestone 
Blizzak. 2018 m., likutis 10 mm, 
visos keturios. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Dalimis VW Sharan 1999 m., 
sidabrinės spalvos.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• 1,9 l, 96 kW motorą dalimis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis

• WV Golf 4 lietus ratus su R17 
padangomis. 5 skylių, tarpas tarp 
varžtų 100. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą ir galinį 
stabdžių žibintą. 1999-2002 m. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• VW Passat B5 pavarų dėžę su 
pusašiais, nuo 1,9 l, 81 kW. Kaina 
30 Eur. Taip pat yra išmetimo 
sistemos 2 bakeliai, neblogos 
būklės, kaina taip pat 30 Eur. 
Galime dar pasiderėti. Yra šiaip 
visokių smulkmenų, Passat 
veidrodėliai, posūkiai, žibintai ir t.t. 
Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• 4 vnt, m+s padangų. 2017 m., po 
6 mm protektorius. 195/65, R15. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis
• Variklius. 1.9 l., 81 kW, 66 kW. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 140 cm įstrižainės televizorių LG 
55UH605V su galiojančia garantija 
iki 2022-04-16. Pirktas naujas prieš 
3 metus, yra visi čekiai, mokėta 
644 Eur. Viskas puikiai veikia, 
tikrai nėra užslėptų bėdų, šiuo metu 
naudojamas. 4K raiška, Wifi, Smart 
funkcija. Kaina 340 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Gala. 14 
kanalų. Tel. 8 676 02 458.  
Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą TV Star. 14 
kanalų. Tel. 8 676 02 458.  
Rokiškis
• Televizorių Vido su pulteliu. 48 
cm įstrižainės, plonas.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Palydovinę anteną 1,65 m 
skersmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• LCD televizorių LG. Įstrižainė 48 
cm. Reikia priedėlio. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotą arklinį plūgą, 
skriemulius - 22, 20, 13 cm 
skersmens. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• MTZ priekinį tiltą, 100 Eur. 
Užvedimo varikliuką (puskačių). 
Viskas veikia, tik išardytas, kaina 
sutartinė. Tel. 8 685 81 976. 
Rokiškis
• GAZ-53 dalimis.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Kūdikio vežimėlį 3in1, labai 
geros būklės. Mažai naudotas. 
Yra lopšys, kėdutė, sėdima dalis. 
Daug apdangalų nuo lietaus, uodų. 
Išsamesnė informacija telefonu. 

Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 19 525. 
Rokiškis
• Maišą puikios būklės dėvėtų ir 
naujų drabužių berniukui nuo 62 
iki 80 dydžio. Kaina sutartinė. 
Visi madingi, naujoviški, įvairių 
firmų. Taip pat nešyklę Kinderkraft. 
Ergonominė, pilka su baltu, 
nuo 3 mėn. iki 20 kg. Columbia 
kombinezoną, rašo nuo 3 iki 6 mėn. 
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Geros buklės Mamas&Papas 
Armadilo sportinuką. Labai 
lengvas, patogus kelionėse. Kaina 
sutartinė . Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie mikro Norfos rastas rankinis 
laikrodis. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Grandinį pjūklą. Užsiveda. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 608 42 783.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, mechaninę 
žoliapjovę Garden. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują kieto kuro katilą Kordi. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Spygliuočių medienos dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naudotas, bet geros būklės baltas 
šarvo duris. Kairinės, 3 vyrių, 
spyna Matūra, yra stakta, apvadai, 
plotis 0,83 cm, aukštis 215 cm. 
Vidinės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• dvejas naudotas buto duris, vienos 
durys su stiklu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 20 lapų cinkuotos skardos, 
2.5x1.25. Tel. 8 675 13 781. 
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Bethoveno lobis
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 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Pusfinalis. 
Panevėžio „Lietkabelis“ 
– Utenos „Juventus“. 
Tiesioginė transliacija iš 
Panevėžio."
16:00 Sporto galia. 
Basomis aikštelėje. 
Krepšinis Meksikos 
plynaukštėje.

16:30 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Pusfinalis. 
Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė transliacija 
iš Panevėžio."
19:00 Sporto galia. Iš meilės 
beisbolui. Parama sportui 
Havanoje.
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim
22:40 Viskas, ko nori
00:30 Pasaulio pabaiga
02:15 Europos kinas. Tarp mūsų 
– siena
04:05 Pasaulio dokumentika. 
Šnipai gamtoje
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:20 Atsargiai! Merginos
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 Pandų mažyliai
12:20 Kenoloto
12:22 Pandų mažyliai
13:00 Undinė
15:00 Garfildas 2
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
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 Apdovanotoji
00:50 Mano numeris ketvirtas
02:45 Geras žmogus

04:40 Bibliotekininkai

05:10 Volkeris, Teksaso reindžeris
06:40 Stivenas Visata 
07:10 Berniukas Blogiukas 
07:35 Ogis ir tarakonai 
07:55 Vasaros stovyklos sala 
08:25 Tomo ir Džerio nuotykiai 
08:50 Žaislų parduotuvės paslaptis
10:50 Tomas ir Džeris lobių saloje
12:15 Išsinuomokit vaiką!
14:05 Geras vyrukas
16:00 Staiga trisdešimties
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 SUPERKINAS Šiurpuliukai
21:35 Rožinė pantera 2
23:25 Pasižadėjęs kitai
01:40 Vagys melagiai

06:30 Atranka. Išlieka stipriausi
07:30 Snaiperis 
08:30 Varom! 

09:00 Sveikatos kodas
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 
16:00 Nepamirštamas tyrimas 
17:10 Kas žudikas? 
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Kapitonas Filipsas
00:45 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė
02:25 Mirties apsuptyje

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 Welle: 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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16 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Ryto suktinis 
06:30 Nacionalinė 
ekspedicija
07:25 Zalcburgo istorija
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Valstybės 
apdovanojimų ceremonija. 
11:40 Gražiausios poetų 
dainos
12:00 Trijų Baltijos 
valstybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija. Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
kalba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus arkikatedros 
bazilikos. Tiesioginė 
transliacija
14:00 Vasario 16-osios 
minėjimas Lietuvos 
nepriklausomybės 

signatarų namuose Vilniuje
14:40 1920. Didžioji diena. 
15:50 „Aš – dalis Tavęs“. 
16:30 Įdomiosios pamokos. Vasario 
16-oji
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nova Lituania
20:05 Mano Lietuva. 
20:30 Panorama
21:00 Lietuvos valstybės keliu. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas
23:50 Nepaprasta auka
01:05 Partizanas
02:10 Uosis iš Dievogalos. 
03:00 Panorama
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:10 Magiškoji komanda

06:40 Aviukas Šonas. Filmas
08:15 Garfildas 2
10:00 Meškiukas Padingtonas 2
12:10 Džiunglių karalius
12:20 Kenoloto
12:22 Džiunglių karalius
14:05 Šuns tikslas 2
16:15 Pito drakonas
17:20 Kenoloto
17:22 Pito drakonas
18:30 TV3 žinios
19:30 Aš tikrai myliu Lietuvą
21:00 Tadas Blinda. Pradžia
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Tadas Blinda. Pradžia
23:20 Rezidentas
00:25Rouzvudas
01:20 Bibliotekininkai
02:10 Vaiduoklių ieškotojai
02:35 Rezidentas

06:00 Tomo ir Džerio nuotykiai 
06:55 Mėnulio užkariautojai
08:45 Kempiniukas Plačiakelnis

10:30 Madagaskaras 2
12:15 Spaidervikų kronikos
14:05 Paskutinės atostogos
16:20 Paskutinis jaunikio 
išbandymas
18:30 Žinios. 
19:30 Vasario 16-osios koncertas 
„Laisvės alėja“ ir iškilminga 
apdovanojimų ceremonija „Aš – 
dalis tavęs“
21:30 Papuolei! 
23:35 Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi
01:45 Godzila

06:30 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
07:25 Pragaro virtuvė
09:25 Gimę laisvėje 
10:35 Gimę laisvėje 
11:40 Policininkai ir Robersonai 
13:30 Nacionalinis saugumas
15:20 Gyvūnas
17:00 Lėktuvai, traukiniai ir 

automobiliai
18:50 Bėgimas džiunglėse
21:00 Eliziejus
23:10 Baltųjų rūmų šturmas
01:35 Policininkai ir Robersonai 
03:05 Iš visų jėgų

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laikykitės ten
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Netikėtas teisingumas“ 
10.00 Gyvenimas
11.00 Kitoks pokalbis 12.00 TV 
parduotuvė
12.15 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos"
14.00 Atėjo. Sabas
16.00 Reporteris
16.30 Nauja diena
17.00 Nepriklausomybės kovos 
Lietuvoje. Operacijos bolševikų 
fronte
17.30 Nepriklausomybės kovos 

Lietuvoje. Valstybės kūrimasis
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa – tai aš“
18.30 Nauja diena
19.00 Koncertas „Jonis"
20.00 Reporteris
20.25 Rubrika “Europa – tai aš“
20.30 Koncertas „Liveta ir Petras 
Kazlauskai"
21.30 „Miegančių drugelių 
tvirtovė”
23.50 Gyvai Rondo. 
00.50 Gyvai Vairas. 
01.50 Nepriklausomybės kovos 
Lietuvoje. Operacijos bolševikų 
fronte
02.15 Nepriklausomybės kovos 
Lietuvoje. Valstybės kūrimasis
02.40 Koncertas „Jonis"
03.20 Koncertas „Liveta ir Petras 
Kazlauskai"
04.00 Mažos Mūsų Pergalės. 
Laisvės TV laida
04.10 Gyvenimas
04.50 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
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05:15 Ponių rojus
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 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 Premjera. 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 Nepriklausomybės diena
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nepriklausomybės diena
01:00 Žudymo žaidimai
02:45 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 Godzila
00:55 Narkotikų prekeiviai
01:55 Šnipas iš U.N.C.L.E. 
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

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 Kvailiai šėlsta 
21:00 Baltųjų rūmų šturmas
23:40 Akloji zona
00:35 Legendų biuras
01:40 Gyvi numirėliai
02:25 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Skonio reikalas
07.30 Vyrų šešėlyje. 
GERARDA ELENA 
ŠULIAUSKAITĖ
08.00 Eko virusas
08.30 Mūsų gyvūnai
09.00 „Netikėtas teisingumas“ 
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
18.25 Rubrika “Europa – tai aš“
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.25 Rubrika “Europa – tai aš“
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. Gediminaičių 
Europa
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Jorindė ir 
Joringelis
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. 
Paslaptinga peizažų 
istorija. Madagaskaro 
Cinži uolos
12:55 Pasaulio 
dokumentika. Egiptas iš 

paukščio skrydžio
13:50 Sporto galia. Su banglente į 
geresnę ateitį. Maroko istorija.
14:15 Sporto galia. Kamuoliuko 
metikas ar atmušėjas? Indijos aistra 
kriketui
14:45 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Rungtynės dėl 3 
vietos. Tiesioginė transliacija iš 
Panevėžio
16:50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Snaiperių 
konkursas. Tiesioginė transliacija iš 
Panevėžio
17:30 Žinios
17:50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Finalas. Tiesioginė 
transliacija iš Panevėžio
20:30 Panorama
21:00 RUSIJA bunda. 
22:35 Mažoji Maskva 
00:30 Viskas, ko nori 
02:15 Kino žvaigždžių alėja. 
Oro uostas 1977 
04:05 Pasaulio dokumentika. 
Egiptas iš paukščio skrydžio 
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:35 Stivenas Visata 
07:05 Berniukas Blogiukas 
07:30 Ogis ir tarakonai 
07:50 Vasaros stovyklos sala 
08:20 Tomo ir Džerio nuotykiai 
08:50 Beprotiškos melodijos 
09:20 Neramūs ir triukšmingi 
09:45 Srovės nublokšti
11:25 Užsispyrusi blondinė 2
13:20 PREMJERA Neįtikėtina 
fakyro kelionė
15:15 Kaip pavogti nuotaką
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:20 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:40 Beverli Hilso policininkas 3
02:35 Rožinė pantera 2

06:30 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
07:30 STIHL Savickas Classic 
2020. Panevėžys

08:30 Tauro ragas
09:00 Pasaulio taurė 2020. Kaunas
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 
15:55 Nepamirštamas tyrimas 
17:05 Kas žudikas? 
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras 
22:40 Gyvi numirėliai 
23:40 Kapitonas Filipsas
02:05 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė

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
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 
05:30 Krepšinio pasaulyje

07:00 Benas Tenas 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Geri metai
12:20 Kenoloto
12:22 Geri metai
14:20 Ana ir karalius
17:20 Kenoloto 
17:22 Ana ir karalius
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gražuolė ir pabaisa
22:00 Valentinas vienas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Valentinas vienas
00:10 Vedybos, skyrybos ir 
barsukas
01:35 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių
03:25 Apdovanotoji
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Kupiškis
• Karcher hds 798 C su vandens 
pašildymu. Chemijos talpa-8 l. 
Kuro bako talpa16 l. Vandens 
srautas3 50-750 l/val. Vandens 
sunaudojimas-350-750 l/val. 
Slėgis-30-180 bar. Vandens 
temperatūra-155/80. Kuro 
sąnaudos-4,2 kg/val. Elektros 
sunaudojimas-5,6 kW. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 650 23 641.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Beveik naują, stacionarų 
kompiuterį Dell. Windows 
10, priklauso atnaujintiems 
kompiuteriams. Įdiegta operacinė 
sistema - Microsoft Windows 10 
home (64bit). Procesorius Intel 
Core i5-2400 3.1Ghz. 8GB RAM. 
Vaizdo plokštė Intel HD Graphics 
2500. Tel. 8 693 58 895.  
Rokiškis
• 2 stacionarius kompiuterius. 1 
apynaujis (nuotraukoje - pilnas), 
o kitas nėra naujas, parduodamas 
paardytas, be vaizdo plokštės, 
nors ją galiu pridėti. Taip pat 
mikrofonas, klaviatūra. Išsamesnė 
informacija telefonu. Tel. 8 693 58 
895. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį (be kietojo 
disko), visa kita yra. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Prestigio. 

Skilęs apsauginis stiklas, naudotis 
netrukdo, dedasi SIM ir atminties 
kortelė. Atsakau į žinutes. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 672 77 165. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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Vasario 12-oji, 
penktadienis, 

7 savaitė
Iki Naujųjų liko 322 dienos

Kinų naujieji metai 
Saulė teka 7.50 val., 
leidžiasi 17.17 val. 

Dienos ilgumas 9.27 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Benediktas, Deimantė, Deimilas, 
Deimilė, Elmis, Eulalė, Eulalija, 

Mantas, Mantmina, Mantminas, 
Rainoldas, Reginaldas, Renalda, 

Renaldas.
Rytoj:  Algauda, Algaudas, 

Benigna, Benignas, Eisra, Kotryna, 
Loreta, Putaviras, Putviras, Ugnė, 

Ugnius.
Poryt: Gustautas, Gustautė, 

Gutautas, Gutautė, Lijana, Lilė, 
Lilijana, Saulė, Saulius, Valentas, 

Valentina, Valentinas, Valius, 
Vilmantas.

Dienos citata
„Pusę darbo atliko tas, 

kuris pradėjo“
 (Horacijus).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1554 m. už valstybės išda-
vimą mirties bausme nubausta 
ledi Džein Grei. Ji 1553 metais 
devynias dienas buvo Anglijos 
karaliene.

1768 m. Florencijoje gimė pa-
skutinis Šventosios Romos impe-
rijos imperatorius Fransua II.

1818 m. Santjage paskelbta 
apie Čilės nepriklausomybę nuo 
Ispanijos.

1912 m. atsistatydinus Kinijos 
Cingų dinastijai, paskelbta laiki-
noji respublika, vadovaujama Sun 
Jat Seno.

1924 m., praėjus 15 mėnesių 
nuo Egipto faraono Tutancha-
mono kapo atradimo, atidarytas 
jo sarkofagas.

1986 m. Didžioji Britanija ir 
Prancūzija pasirašė sutartį dėl 
tunelio po Lamanšo sąsiauriu 
statybos.

2001 m. mokslininkai pirmą 
kartą paskelbė žmogaus geneti-
nio kodo seką.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1939 m. Vatikane mirė popie-
žius Pijus XI, savo valdymo laikais 
įkūręs Lietuvos bažnytinę pro-
vinciją (1926), lankęsis Lietuvoje, 
skyręs didelę sumą pinigų Kau-
no jėzuitų gimnazijai atstatyti. 

Post scriptum
Iš adatos kirvio nepasidirbsi

Vištienos cepelinai su sūrio ir baravykų padažu
Ingredientai:
•1 kilogramas saldžiųjų bulvių
0.5 kilogramo bulvių
200 gramų kukurūzų krakmolo
100 gramų 9 proc. varškės (trintos)
100 gramų pastarnoko
1 kiaušinis
50 gramų svogūnų
pagal skonį druskos
ĮDARUI:
300 gramų vištienos šlaunelių mėsos
1 kiaušinis
50 gramų vytinto kumpio
50 gramų svogūnų
pagal skonį druskos
pagal skonįmaltų juodųjų pipirų

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PADAŽUI:
300 gramų vandens
100 gramų vištienos kaulų
50 gramų džiovintų baravykų (mir-
kytų vandenyje)
50 gramų kietojo sūrio
50 gramų grietinės
10 gramų čiobrelių
Gaminimas:
Nuvalytos bulvės sutarkuojamos kartu su svogūnais, pastarnokais. Tarkuojamos pa-
maišant, kad tolygiai išsimaišytų. Sutarkuotą masę perkošiame per cepelinmaišį arba 
merlių. Sultys turi būti labai gerai išspaustos, kad nevarvėtų.  Viduryje padaroma duo-
belė, sudedama varškė, įmušamas kiaušinis, suberiamas krakmolas, druska ir pipirai. 
Įdarui vištienos šlaunelės nukaulinamos ir susmulkinamos kubeliais. Suberiami smul-
kinti svogūnai, išmaišoma. Įmušamas kiaušinis ir sudedamas smulkintas kumpis. Sube-
riama druska, pipirai, tarkuotas sūris ir viskas gerai išmaišoma.  Imama bulvių masės, 
delne formuojamas nedidelis paplotėlis. Į vidurį dedamas paruoštas įdaras ir formuo-
jami cepelinai.
6. Puode užverdamas vanduo, pasūdomas, įberiama krakmolo. Išmaišoma ir atsargiai 
sudedami paruošti cepelinai. Verdama 10-15 minučių.
7. Padažui vištienos kaulai susmulkinami ir kepami aliejumi įkaitintoje keptuvėje kartu 
su oda. Kartas nuo karto pamaišoma. Kepama apie 10-15 minučių. Kai apskrunda, su-
pilama pusė vandens ir kaulai troškinami. Kai vanduo nugaruoja, dedamas smulkintas 
kumpis, smulkiais kubeliais pjaustyti baravykai, dar kepinama 10 minučių. Supilamas 
vanduo ir dar 10 minučių verdama. Padažas perkošiamas, dedama grietinė ir tarkuotas 
sūris, smulkinti žalumynai ir druska. Viskas išmaišoma. Cepelinai tiekiami su paruoštu 
padažu.

5 gramai rozmarino
5 gramai petražolių
5 gramai krapų
pagal skonį druskos
VIRIMUI:
1 žiupsnelis druskos
pagal poreikį krakmolo
pagal poreikį vanden

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Vasario 1 – 7 dieno-

mis Panevėžio apskri-
ties policija registravo 
982 įvykius (praėjusią 
savaitę – 1271), pradėti 
36 ikiteisminiai tyrimai 
(praėjusią savaitę – 49). I 
areštinę pristatyti 26 as-
menys.

Per savaitę buvo pradė-
ti 5 ikiteisminiai tyrimai 
dėl vagysčių (1 – vagystė 
iš namo ar buto, 1 – iš ne-
gyvenamų patalpų, 3 – iš 
automobilių). Keturios va-
gystės įvykdytos Panevė-
žio mieste, 1 – Panevėžio 
rajone. Vagysčių šią savai-
tę neužregistruota Biržų, 
Pasvalio, Kupiškio, Rokiš-
kio rajonuose.

Pradėti 4 ikiteisminiai 
tyrimai dėl sukčiavimo, 2 
– dėl turto sugadinimo, 1 – 
dėl neteisėto elektroninių 
duomenų panaudojimo, 
1 – dėl neteisėto elektro-
ninės mokėjimo priemo-
nės panaudojimo, 1 – dėl 
kovos su epidemijomis ar 
užkrečiamosiomis ligomis 
taisyklių pažeidimo.

Vasario 1 – 7 dienomis 
apskrities keliuose nebuvo 
registruota įskaitinių (kai 
nukentėjo žmonės) eismo 
įvykių. Policijos pareigū-
nai sustabdė 3 neblaivius 
vairuotojus, kuriems nu-
statyta, kad kraujyje yra 
daugiau negu 1,5 promilės 
alkoholio, todėl taikoma 
baudžiamoji atsakomybė. 
Du neblaivūs prie vairo 
sėdo Kupiškio rajone, 1 – 
Panevėžyje.

Karantino laikotarpiu, 
kai prekyba sparčiai per-
sikėlė į elektroninę erdvę, 
padaugėjo sukčiavimo 
atvejų. Žmonės skelbi-
mų portale ar elektroni-
nėje parduotuvėje radę 
patinkančią prekę, perve-
da avansą ar visą pinigų 
sumą, tačiau pirkinio ne-
sulaukia, o su pardavėju 
daugiau nebepavyksta su-

sisiekti. Raginame perkant 
ir ieškant prekių internete, 
neprarasti budrumo!

Pirkdami daiktą iš tam 
tikros interneto svetainės 
įsitikinkite, kad skelbi-
mas yra tikras, paskaity-
kite komentarus, esančius 
po skelbimu, pabandykite 
rasti atsiliepimų apie pre-
kės pardavėją, įsitikinti, ar 
toks asmuo egzistuoja.

Pirkdami daiktą iš tam 
tikros interneto svetainės 
įsitikinkite, kad skelbi-
mas yra tikras, paskaity-
kite komentarus, esančius 
po skelbimu, pabandykite 
rasti atsiliepimų apie pre-
kės pardavėją, įsitikinti, ar 
toks asmuo egzistuoja.

Jeigu prekę norite pirk-
ti iš internetinės parduo-
tuvės, paskaitykite atsi-
liepimus apie elektroninę 
parduotuvę, įsitikinkite jos 
patikimumu.

Išsaugokite pirkimą įro-
dančius dokumentus, mo-
kėjimo pavedimo kopiją ar 
kita, taip pat susirašinėji-
mus su pardavėju tam, kad 
susidūrę su problemomis, 
juos galėtumėte pateikti 
atitinkamai institucijai.

Jeigu jau susitarėte, kad 
norite pirkti prekę, ir as-
muo Jūsų prašo avanso, at-
kreipkite dėmesį, ar prisi-
stačiusio asmens (kuris su 
Jumis bendravo) ir asmens, 
į kurio banko sąskaitą pra-
šoma pervesti pinigus, 
banko sąskaitos sutampa.

Atkreipkite dėmesį į tai, 
jeigu prekės kaina neatitin-
ka realios rinkos kainos, 
gali būti įspėjimas, kad 
prekė nėra tikra, o asmuo, 
norintis ją parduoti, tik 
bando Jus apgauti.

Jeigu nukentėjote, ar įta-
riate, kad susidūrėte su suk-
čiais, skambinkite bendruo-
ju pagalbos telefonu 112 
arba užregistruokite prane-
šimą www.epolicija.lt.

Panevėžio VPK
inform.

Aplinkosaugininkai informuoja: šaltesni orai gali 
paskatinti žuvų gaišimą

Aplinkos apsaugos de-
partamento aplinkosaugos 
pareigūnai informuoja, 
kad, įsivyravus šaltesniems 
orams, ledu ir sniegu pasi-
dengusiuose vandens tel-
kiniuose sumažėja deguo-
nies, todėl žuvys ima dusti.

„Žiemą neretai ant ledo 
susiformuoja storas snie-
go sluoksnis. Jis neleidžia 
prasiskverbti saulės šviesai, 
kuri yra būtina fotosintezės 
procesui. Dėl to neprata-
kiuose vandens telkiniuose, 
kuriuose yra storas dumblo 
sluoksnis ir gausu pūvan-
čios vandens augalijos, pra-
deda trūkti deguonies ir kyla 
pavojus, kad žuvys ims dus-
ti. Deguonies kiekį vandens 
telkiniuose nustatome ter-
mooksimetru. Jei deguonis 
pasiekia kritinę 2 mg/l ribą, 
informuojame Aplinkos ap-
saugos agentūros specialis-
tus ir Žuvininkystės tarny-
bą“ , – kalbėjo Panevėžio 
valdybos viršininkas Gin-
tautas Andruškevičius.

Deja, šis natūralus gam-
tinis reiškinys kartojasi kas 

kelerius metus. Mažuose 
vandens telkiniuose deguo-
nies trūkumą pašalinti pa-
lyginti nesudėtinga, bet tai 
ypač sunku padaryti ir gali 
brangiai kainuoti didesniuo-
se vandens telkiniuose (ke-
liasdešimties ar kelių šimtų 
hektarų).

Veiksmingiausia padidin-
ti ištirpusio deguonies kiekį 
vandenyje naudojant aerato-
rius, gerokai mažiau naudos 
–  po ledu pūsti orą užkim-
šus eketę, kirsti eketes, arba 
nuo ledo paviršiaus valyti 
sniegą.  

Mokslininkų teigimu, jei 
ištirpusio deguonies trūku-
mas didesniame ežere būtų 
užfiksuotas dar žiemą, tokio 
ežero nepavyktų išgelbėti, 
nebent būtų imtasi nepro-
porcingų ir labai brangių 
priemonių. Tačiau jei de-
guonies trūkumas dides-
niuose ežeruose būtų užfik-
suotas kovą, tokius ežerus 
galima būtų gelbėti.

„Aplinkos apsaugos de-
partamentas nustatyta tvarka 
kontroliuoja ir prižiūri esa-
mą situaciją. Departamento 

pareigūnai visą parą reaguo-
ja į aplinkosaugos pažeidi-
mus, incidentus ir avarijas. 
Pastebėję nugaišusias žuvis, 
informuokite telefonu 112 
arba AAD Pranešimų priė-
mimo tarnybos telefonu 8 
(5) 273 2995“, – teigia Gin-
tautas Andruškevičius.

SVARBU
Valstybinių gamtinių ir 

biosferos rezervatų ir naci-
onalinių parkų direkcijos, 
žūklės (žvejybos) ploto nau-
dotojai, vandens telkinių 
savininkai, nustatę kritinę 
deguonies koncentraciją 
(mažesnę nei 2 mg/l) van-
dens telkiniuose ar pastebė-
ję žuvų dusimo požymius, 
apie tai nedelsdami infor-
muoja AAD.

Kai deguonies koncen-
tracija vandens telkinyje 
žemesnė nei 2 mg/l ar kai 
žuvys ima dusti, AAD apie 
tai nedelsdamas informuoja 
Aplinkos apsaugos agentū-
rą ir Žuvininkystės tarnybą 
prie Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 12 d. Naktį -15

Dieną -8
Š, 
5-10 m/s

Žvarbus vėjas.

Vasario 13 d. Naktį -14
Dieną -5

Š,
5-10 m/s

Žvarbus vėjas.

Vasario 14 d. Naktį -14
Dieną -6

Š,
3-8 m/s

Žvarbus vėjas

Vasario 15 d. Naktį -13
Dieną -7

Š,
4-9 m/s

Žvarbus vėjas

Orų prognozė vasario 12-15 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    

Mirtis užpučia gyvenimą kaip žvakę, 
tik niekada neištrins brangaus žmogaus 

atminimo. Dėl Stasės Meiluvienės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vygantą 

ir artimuosius.
Kaimynai Janina S., Gailutė K., 

Raja ir Artūras Lokcikai

Gyvenime žmogus stiprus, 
kai turi į ką atsiremti.

Netekus tvirtos atramos – mylimo vyro,
nuoširdžiai užjaučiame Fortūnatą Judakovą.

Mintimis siunčiame po dalelę stiprybės.
 UAB „Lelija“ Rokiškio siuvimo įmonė

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, 
tačiau bent šia užuojauta 

norime palengvinti praradimo skausmą. 
Dėl sesers Dalios mirties nuoširdžiai 

užjaučiame Algį Veikšį.
Leonardo Grigonio – Užpalio 

509-osios kuopos jaunieji šauliai

Nuoširdžiai užjaučiame 
bendražygį Algį VEIKŠĮ bei šeimą 

dėl brangios sesers Dalės 
skaudžios netekties.

TS-LKD Rokiškio skyriaus taryba

Nuoširdi užuojauta 
BIRUTEI VAITKEVIČIENEI ir jos šeimai 

netekus vyro ir tėvo
            Sodo kaimynai

Prekes bus galima grąžinti be raštų – Vyriausybė
Norint grąžinti ar keis-

ti prekę nuo šiol nebūtina 
pildyti prašymo raštu – tai 
bus galima padaryti žodžiu, 
nutarė Vyriausybė. Be to, 
ministrų kabinetas pakeitė 
prekybos gyvūnais tvarką, 
įteisino prekybą naudotomis 
detalėmis vadinamuosiuose 
autolaužynuose.

„Manau, gana svarbus pa-
keitimas: siekiame supapras-
tinti netikusių prekių keitimo 
ir grąžinimo procedūrą, įtvirti-
nant žodinę vartotojo prašymo 
formą. Tai iš tikrųjų sumažins 
administracinę naštą ganėtinai 
reikšmingai ūkio subjektams, 
o ir patiems vartotojams gal 
irgi bus kartais paprasčiau“, – 
posėdyje kalbėjo ekonomikos 
ir inovacijų ministrė Aušrinė 
Armonaitė. 

Pasak jos, jeigu pirkėjas 
norės, galės pildyti ir raštą, bet 
tai nebus nebūtina. 

Lietuvos prekybos įmonių 
asociacijos (LPĮA) direkto-
rė Rūta Vainienė sprendimą 
pavadino „labai reikšmingu 
palengvinimu“, turint ome-
nyje didelį grąžinamų prekių 
skaičių. 

Šiuo metu vartotojas turi 
pateikti pardavėjui prašymą 
raštu, tačiau dauguma grąži-
namų ir keičiamų prekių prii-
mama be jokių prieštaravimų, 
tarp vartotojo ir pardavėjo dėl 
to nekyla ginčų.

Klestint nelegaliam gyvūnų 
veisimui ir prekybai, ministrų 
kabinetas trečiadienį taip pat 
pakeitė prekybos gyvūnais 
tvarką, pagal ją pirkėjams turi 
būti teikiama daugiau infor-
macijos. 

„Dabar būtų įtvirtintas 
reikalavimas gyvūnų parda-
vėjams pateikti išsamią in-
formaciją apie veterinarinio 
patvirtinimo (registracijos) 
numerį ir kitus reikšmingus 
duomenis“, – sakė A. Armo-
naitė. 

Vyriausybė taip pat patiks-
lino mažmeninės prekybos 
taisykles, įteisindama jose 
prekybą naudotomis automo-
bilių detalėmis vadinamuo-
siuose autolaužynuose. Iki 
šiol taisyklėse automobilų ar-
dymo vietos nefigūravo, nors 
prekyba jose vyko. 

Pakeitimais siekiama tei-
sinio aiškumo ir neteisėtos 
prekybos atvejų lengvesnio 
identifikavimo. Nauja tvarka 
įsigalios nuo gegužės 1 die-
nos.

BNS inform.

Maskvos policija atliko kratas Jehovos liudytojų namuose
Rusijos saugumo tar-

nybos atliko kratas kelių 
Jehovos liudytojų namuose 
Maskvoje, šalyje tęsiantis 
susidorojimui su šio JAV už-
gimusio krikščioniško judė-
jimo sekėjais.

2017 metais Rusija uždrau-
dė šią religinę organizaciją, 
priskyrusi ją ekstremistinėms. 
Nuo to laiko keliems jos na-
riams buvo paskirtos griežtos 
laisvės atėmimo bausmės.

Sunkius nusikaltimus na-
grinėjantis Tyrimų komitetas 
paskelbė, kad buvo sulaikyti 
keli „organizatoriai ir nariai“.

Prokurorai, saugumo tarny-
ba FSB ir Nacionalinė gvar-
dija atliko kratas 16 adresų, 
pranešė Komitetas.

Anot tyrėjų, Jehovos liu-

dytojai sostinėje įkūrė skyrių, 
kuriame buvo rengiami „slapti 
susitikimai“, siekiant studi-
juoti „religinę literatūrą“.

Jehovos liudytojų judėji-
mo atstovas spaudai Jarrodas 
Lopesas iš Niujorko pareiškė, 
kad šie reidai yra „dar vienas 
įrodymas, kad Rusija per rau-
menų atmintį sugrįžta į sovie-
tinių represijų laikus“.

Jis pridūrė, kad šios kratos 
yra susidorojimo su šiuo judė-
jimu paaštrėjimas, nes daugu-
ma tokių reidų anksčiau buvo 
vykdoma regionuose, už Rusi-
jos sostinės ribų.

„Dabar šios kratos vyksta 
Kremliaus galiniame kieme. 
Mes tikimės, kad valstybės ly-
deriai užbaigs šiuos persekio-
jimus ir apgins religinę laisvę, 
saugomą Rusijos konstituci-

jos“, – sakė jis.
XIX amžiaus pabaigoje 

JAV įkurtas religinis judėji-
mas buvo ne kartą kaltinamas 
atsisakant gerbti tokius valsty-
bės simbolius kaip vėliava.

Nors prezidentas Vladimi-
ras Putinas 2018 metais pa-
reiškė, kad šios organizacijos 
nariai neturėtų būti laikomi 
teroristais, Maskva ir toliau 
imasi teisinių veiksmų jų at-
žvilgiu. Rusijos Ortodoksų 
Bažnyčia pasisako prieš Jeho-
vos liudytojus, o vienas Baž-
nyčios pareigūnas pavadino 
juos „destruktyvia sekta“.

Praėjusių metų lapkritį tei-
sėsauga atliko kratų daugiau 
nei 20 šalies regionų, vykdant 
kitą tyrimą dėl organizacijos 
veiklos.

BNS inform.

Įmonių ir gyventojų mokestinė nepriemoka siekia 1,141 mlrd. eurų
Dėl šalies bendrovėms ir 

gyventojams suteiktos ga-
limybės atidėti mokesčių 
mokėjimus, nuo koronavi-
ruso nukentėjusių įmonių ir 
žmonių nepriemoka Valsty-
binei mokesčių inspekcijai 
(VMI) pasiekė 1,141 mlrd. 
eurų, rodo  Seimo Biudžeto 
ir finansų komitetui (BFK) 
pateikti VMI duomenys.

Įmonių bendra nepriemoka 
pasiekė 955,5 mln. eurų, tuo 
metu bendrovių, kurioms tai-
komos mokestinės pagalbos 

priemonės, nepriemoka vasa-
rio 5 dienos duomenimis su-
darė 782,4 mln. eurų, pranešė 
VMI vadovė Edita Janušienė.

„Augimas lyginant su praė-
jusiais metais minimalus yra“, 
– komiteto posėdyje sakė E. 
Janušienė.

VMI duomenimis, mokes-
tinė nepriemoka, kuriai taiko-
mos pagalbos priemonės bai-
giasi vasarį, sudaro 415,7 mln. 
eurų. Dėl 135,6 mln. eurų jau 
pasirašytos mokestinės pasko-
los sutartys, o dėl 90,9 mln. 
eurų pateikti prašymų sudaryti 

tokias sutartis.
Pasak E. Janušienės, iš viso 

yra gauti 1635 pašymai įtrauk-
ti į įmonių, kurios nukentėjo 
nuo koronaviruso krizės ir ku-
rioms reikia atidėti mokesčių 
sumokėjimą, sąrašą. Jau išna-
grinėtos 1307 paraiškos, iš jų 
476 nebuvo patvirtintos. 

„Mūsų nuomone, tos įmo-
nės neturėjo finansinių sunku-
mų“, – teigė E. Janušienė. 

119 įmonių paprašyta pa-
teikti papildomus dokumentus 
išsamesniam vertinimui.

BNS inform.

Paskelbta, kada startuos Lietuvos futbolo sezonas
Lietuviškojo futbolo se-

zonas oficialiai startuos va-
sario 27 dieną (šeštadienį). 
Akistata dėl Optibet LFF 
supertaurės trofėjaus lietu-
viškojo futbolo metų uždan-
ga pradės Vilniaus „Žalgi-
rio“ bei „Panevėžio“ ekipos.

Rungtynės vyks Vilniaus 
„Sportimos“ futbolo manieže. 
Dvikova dėl COVID-19 situ-
acijos bus žaidžiama be žiūro-
vų. Rungtynių pradžia – 14.35 
val.

„Labai džiaugiamės šiuo 
lietuviško futbolo sugrįži-
mu. Optibet LFF supertaurės 
rungtynės visada yra puiki 
proga pasimėgauti futbolu dar 
iki sezono pradžios ir jos vi-

sada yra labai intriguojančios.
Labai gaila, kad dėl susi-

klosčiusios pandeminės situ-
acijos šią futbolo šventę pa-
sitiksime be žiūrovų, tačiau 
skiriame labai daug dėmesio 
transliacijai, taip pat ruošiame 
ir kitų naujovių, kad futbolo 
sirgaliai vis tiek jaustųsi šio 
renginio dalimi“, – kalbėjo 
LFF generalinis sekretorius 
Edgaras Stankevičius.

Optibet LFF supertaurėje 
tradiciškai susitinka Lietuvos 
futbolo A lygos čempionai bei 
LFF taurės turnyro laimėtojai.

Sostinės klubas praėju-
siais metais po trijų sezonų 
pertraukos iškovojo A lygos 
auksą, tuo tarpu Panevėžio 
futbolininkai pirmą sykį is-

torijoje aukštyn kėlė LFF 
taurę, finalinėse rungtynėse 
po baudinių serijos nugalė-
ję Marijampolės „Sūduvos“ 
futbolininkus.

Praėjusiais metais LFF su-
pertaurę iškovojo „Žalgiris“, 
kuris Vilniuje 1:0 nugalėjo 
Marijampolės „Sūduvą“.

Žalgiriečiai šiuo metu yra 
ir LFF supertaurės varžybų 
rekordininkai – šį trofėjų 
Vilniaus komanda yra iško-
vojusi 7 kartus.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.



Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1021 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1921 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

ISSN 2669-1639
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2021-02-12

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
gedimo nebeveikia jokie 
prietaisai. Kosmonautas 
susisiekia su žeme ir klausia, 
ką daryti. Žemė: „Patikrinkite 
atsarginį valdymo pultą. Ar 
veikia?“ Kosmonautas: „Ne. 
Neveikia“. „Tada paspauskite 
avarinį mygtuką. Ar veikia?“ 
Jis sako: „Ne“. Žemė: „Tuomet 
kartokite paskui mane: „Tėve 
mūsų, kuris esi danguje,...“

***
Baptistų pastorius, 

katalikas kunigas ir televizijos 
pamokslininkas vieną dieną 
staiga numirė ir atėjo prie 
Dangaus vartų. Šv. Petras 
pasitiko juos ir tarė: „Labai 
atsiprašome, bet mes 
nesitikėjome, kad šiandien jūs 
ateisite. Jūsų kambariai Danguje 
dar neparuošti. Ar galėtumėte 
palaukti kelias savaites 
pragare?“ Dvasininkai atsakė: 
„Žinoma, kad galime.“ Pragaro 
vedėjas atėjo ir pasiėmė juos. 
Po kelių dienų jis skambino 
iš pragaro šv. Petrui: „Kuo 
greičiau pasiimk juos iš čia, nes 
jie griauna visą pragaro tvarką.“ 
Šv. Petras klausė: „Kaip gali 
sugriauti jūsų tvarką?“ Vedėjas 
aiškino: „Katalikų kunigas 
atleidžia visiems nuodėmes, 
baptistų pastorius krikštija visus 
atsivertusius. O charizmatiškasis 
televizijos pamokslininkas savo 
ugningais pamokslais baigia 
surinkti pakankamai pinigų 
oro kondicionieriui pragare 
įrengti...“

***
Vienas vyras nuvyko 

atostogauti į Bahamų salas 
viena diena anksčiau už 
žmoną ir išsiuntė jai trumpą 
žinutę elektroniniu paštu. 
Tačiau skubėjo ir suklydo 
rašydamas adresą. Laišką 

Skęsta laivas. Panika. 
Vienas keleivis klausia 
prabėgančio jūreivio:

– Klausyk, o kur čia 
artimiausia žemė?

– Už trijų kilometrų.
– Į kurią pusę?
– Žemyn.
***
– Tėti, o kodėl šito filmo 

negalima vaikams žiūrėti?
– Sėdėk tyliai, tuoj 

pamatysi.
***
Režisierius sako aktoriui:
– Atleisk, Jonai, bet 

kaskadininkas susirgo ir šitą 
sriubą tau teks pačiam valgyti.

***
Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja, pirmą 
kartą šokdama su parašiutu, 
buvo labai nustebusi. Netgi 
pritrenkta. Bet ji tai pasakė kur 
kas stipresniais žodžiais. Netgi 

dugno, – restorane skundžiasi
lankytojas.
– Prašyčiau atleisti, – sako 

padavėjas. – Pamiršau įpilti 
vandens!

***
– Ką jūs vestuvių proga 

padovanojote dukrai?
– Automobilį.
– Tai kur jaunieji praleido 

medaus mėnesį?
– Ligoninėje.
***
Per biologijos pamoką 

mokytoja įspėja vaikus:
– Gyvūnų negalima bučiuoti, 

nes taip plinta užkrečiamosios 
ligos.

– Tai tiesa, – sutinka 
Petriukas. – Mano mamos 
pažįstama dažnai bučiuodavo 
savo šunelį…

– Taigi! Ir kas nutiko?
– Ogi vargšas šunelis 

nudvėsė…
***
Traukinyje, vėluojančiame 

visą valandą, konduktorius 
reikalauja keleivio bilieto. 
Keleivis pasipiktinęs:

– Kodėl aš jums turėčiau 
rodyti bilietą? Pagal tvarkaraštį 
aš jau namuose!

***
Į žmogaus duris beldžiasi 

kaimynas:
– Jei jūs nenustosite groti 

savo saksofonu, aš išprotėsiu!!!
– Jau išprotėjote! Aš jau dvi 

valandos, kaip negroju!
***
Mergaitė po diskotekos 

grįžta namo. Motina, ją 
pamačiusi, ima bartis:

– Tu ką, taip apsirengusi ėjai 
į šokius?! Greit apsirenk ir eik 
miegot!

***
Kosminiame laive dėl 

gavo kita moteris, kuri prieš 
savaitę palaidojo savo vyrą. 
Kai perskaitė tą žinutę garsiai 
sušuko. Visi namiškiai subėgo 
ir perskaitė kompiuterio 
ekrane: „Mieloji, aš ką tik 
atvykau į vietą. Čia labai 
karšta. Viskas parengta tavo 
atvykimui. Lauksiu tavęs rytoj. 
Iki.“

***
Vieną dieną žmogus 

numirė. Šv. Petras pasitinka 
jį ir veda prie dangaus 
vartų. Pakeliui jis rodo 
daug laikrodžių, pakabintų 
ant sienų. Žmogus klausia: 
„Kas tai?“ Apaštalas atsako: 
„Šių laikrodžių rodyklės 
juda tik tuomet, kai žmogus 
žemėje padaro nuodėmę. 
Štai popiežiaus Pranciškaus 
laikrodis. Jis juda labai 
lėtai. Štai Motinos Teresės 
laikrodis irgi juda labai lėtai.“ 
Žmogelis su nekantrumu 
paklausė: „Ar galiu pamatyti 
savo laikrodį?“ Šv. Petras 
atsakė: „Taip. Jis pakabintas 
mūsų raštinėje, nes sukasi 
labai greitai. Jį naudojome 
kaip ventiliatorių patalpų 
vėdinimui.“

***
Pirmosios klasės mokiniai 

tikybos pamokoje mokėsi 10 
Dievo įsakymų. Mokytoja 
paaiškino visus įsakymus 
pavyzdžiais. Ji paklausė: „Kai 
Jonas pagauna katę, tampo 
ją už uodegos, o katė verkia, 
kokį įsakymą pažeidžia 
Jonas?“ Visi vaikai tylėjo. Tik 
vienas vaikas, neseniai buvęs 
giminaičių vestuvėse, pakėlė 
ranką ir atsakė: „Jis pažeidžia 
įsakymą, kuris moko, ką 
Dievas sujungė žmogus 
teneperskiria.“

ne lietuviškai.
***
– Klausyk, vakar katei 

nupirkau dietinio ėdalo, bet ji jo 
neėda.

***
Jei apie jus labai gražiai 

kalba, nepertraukite kalbos 
atsikeldami iš karsto.

***
Vyriškis skuta paskui 

pilnutėlį autobusą. Pagailo 
keleiviams, jie šaukia:

– Ko tu vejiesi, žiūrėk, 
už nugaros kitas autobusas 
važiuoja!

Žmogelis:
– Aš ir nesivyčiau, jei 

nebūčiau vairuotojas.
***
Niekas taip neužkemša 

atminties, kaip laikinieji failai.
***
Programuotojas nusprendė 

tapti kunigu. Baigė seminariją, 

laiko pirmąsias šv. Mišias:
– Vardan Dievo Tėvo, ir 

Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Enter!

***
Orkestro repeticijoje, 

dirigentas burba nepatenkintas 
mušamaisiais:

– Jeigu žmogus visiškai 
negali groti jokiu instrumentu, 
jam duoda dvi lazdeles ir padaro 
būgnininku!

Iš orkestro teatrališkas 
šnibždesys:

– O jeigu žmogus ir to 
nesugeba, iš jo vieną lazdelę 
atima ir jis tampa dirigentu!

***
04:50 - Jėga! Dar galiu 

pamiegoti.
06:45 - Jau greit keltis...
06:57 - Suskaičiuoju iki trijų 

ir keliuosi!
Vienas... Du...
10:40 - Velnias!!!
***
Vyras šaukia iš tualeto:
– Žmona, žmona! Girdi?!
– Kas yra, ar popierius 

baigės?
– Ne... Gal gali perkrauti 

interneto maršrutizatorių?
***
Naujasis rusas pareina namo. 

Žmona klausia:
– Vakarieniausi?
– Norėčiau. O ko turime?
– Omarai, lašiša, raudonieji 

ikrai, šampanas...
– Gal gali man iškepti 

bulvių?
– Neturime bulvių.
– Kaip neturime bulvių?
– Uždirbtum kaip visi 

normalūs žmonės, būtų ne tik 
bulvių, bet ir lašinių.

***
– Visada atnešate pilną lėkštę 

sriubos, o šiandien vos ant 

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

BALDAI

• Puikios būklės prieškambario 
baldus. 220x206, galima perskirti 
ir susidėti kaip patogu. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 695 89 797. 
 Rokiškis
• Spintą, gamintą pagal užsakymą. 
130x210 cm, gylis 45 cm. Yra dar 
antresolė. Tvirta ir talpi. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 695 89 797.  
Rokiškis
• Masažuojantį čiužinį slaugos 
ligoniui. Naudotas tik mėnesį. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Naudotą minkštą kampą. 
Ištiesiamas, Bordo spalva. Yra 
patalynės dėžė. Dydis 3x2 m. 

Kaina 180 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Gražią lovytę mergaitei. 160/80. 
Puikios būklės su čiužinuku ir 
patalynės dėže. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 695 89 797. Rokiškis
• Sekciją. Keliose vietose yra 
įbrėžimų ir vienoje vietoje, viduje 
skilęs stiklas. Išsivežti patiems. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 683 15 125. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kepama tradicinė naminė duona 
iš rugių, kuriuos auginame savo 
ekologiškame ūkyje. kepama ant 
klevo lapų. Kepalo svoris 5 kg. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 695 10 518. 
Rokiškis


