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vargonininkas iš Rokiškio

Vargonininkas Justinas Šapola (dešinėje) ir Pandėlio, Panemunio bei 
Skapiškio parapijų klebonas Albertas Kasperavičius.
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Prisiekė rajono 
tarybos narė

Rajono tarybos posėdyje, vykusiame vasario 26 d., pri-
siekė nauja tarybos narė. Tai Inga Vagonė, Antano Vagonio 
rinkimų komiteto atstovė. 

Ji taryboje pakeitė mandato atsisakiusį savo vyrą Antaną Va-
gonį. Šio komiteto nariai taryboje turi tris mandatus.

Kaip teigia Vyriausioji rinkimų komisija, Rokiškio rajono sa-
vivaldybės taryboje nuo jos kadencijos pradžios 2019 m. balan-
dį, jau pasikeitė 7 nariai. Tai vienas didžiausių kaitos rodiklių ša-
lyje. Daugiau narių – 14 – pasikeitė tik Vilniaus miesto taryboje. 
Po 7 tarybos narius, kaip ir Rokiškyje, pasikeitė tik Anykščiuose 
ir Mažeikiuose. Rokiškio atveju, kai rajono tarybą sudaro 25 na-
riai, faktiškai jų jau pasikeitė daugiau nei ketvirtadalis.

Palyginti, kaimyninis Kupiškio rajonas patenka į trejetuką 
rajonų, kuriuose šią kadenciją rajono tarybos sudėtis apskritai 
nepakito.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Perėjoje prie „Norfos“ 
partrenkė pėsčiąjį

Vasario 25 d., apie 11.35 val., Rokiškyje, Panevėžio g., mo-
teris (gim. 1944 m.) vairuodama automobilį „VW“, nereguliuo-
jamoje pėsčiųjų perėjoje, nepraleido ėjusio pėsčiojo (gim. 1946 
m.) ir jį partrenkė. Vyras perduotas medikams.

Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus
Vasario 26 d. apie 17 val. Rokiškio r., Kazliškio sen., Kazliš-

kėlio k., vyras (gim. 1994 m.), būdamas neblaivus (nustatytas 
1,74 prom. girtumas), vairavo automobilį „Opel Vectra“.

Panevėžio VPK inform.

Naujasis biudžetas: baimė dėl pajamų 
ir ginčai dėl rajono įvaizdžio

Rajono savivaldybės ta-
rybai vasario 26-ąją dieną 
teko istorinis uždavinys: 
patvirtinti pirmąjį karan-
tininį rajono biudžetą. 
Nors jis tvirtinamas suba-
lansuotas: pajamų planuo-
jama tiek pat, kiek išlaidų, 
visgi baimių dėl pajamų 
rinkimo yra. Tą liudija ir 
pernykštė patirtis: kaip 
sakė rajono savivaldybės 
Finansų skyriaus vedėja 
Reda Dūdienė, negauta 
apie 900 tūkst. Eur paja-
mų. O šiemet suplanuota 
jų surinkti 1,2 mln dau-
giau nei pernai. 

Rajoną išlaiko... 
jo gyventojai
Šiemetinis rajono biudže-

tas yra 35,120 mln Eur. Kaip 
sakė savivaldybės Finansų 
skyriaus vedėja R. Dūdienė, 
biudžetas yra subalansuotas: 
planuojamos išlaidos bus ly-
gios pajamoms. Įdomu tai, 
kad biudžetas planuojamas 
2,6 proc. didesnis, nei pernai.

Ar šį ambicingą planą pa-
vyks įgyvendinti? Yra tam 
tikrų abejonių, mat jau pernai 
negauta apie 900 tūkst. Eur 
numatyto surinkti gyventojų 
pajamų mokesčio. 

Aiškiai ir nedviprasmiškai 
atsakyta, kas išlaiko rajoną. Ši 
našta tenka rajono dirbantie-
siems. Gyventojų pajamų mo-
kestis rajono biudžete sudaro 
84 proc. įplaukų. 

Autobusų parko 
klausimas
Diskusijos dėl rajono biu-

džeto buvo aštrios. Skaudamų 
klausimų būta daug. Vienas jų 
– Rokiškio autobusų parko si-
tuacija. Kad šis klausimas bus 
keliamas labai aštriai, rodė ir 
porai dienų iki rajono tarybos 
likus paskelbtas koalicijos 
„Už laisvę augti“ įrašas face-
booke. Taip ir nutiko. 

Ginčytasi dėl 80 tūkst. 
Eur, kuriuos savivaldybė ke-
tina skirti parkui, kaip kom-
pensaciją netekus pajamų dėl 
moksleivių pavėžėjimo. Mat 
moksleiviams mokantis nuo-
toliniu būdu, jie į mokyklas 
nevežami. Opozicija ginčijo-
si: jei moksleiviai į mokyklas 
nevežami, tai ir išlaidų nepa-
tiriama. Esą autobusai stovi.

Jiems buvo paaiškinta: 
autobusai nestovi, mat moks-
leivių pavėžėjimas buvo 
priemiestiniais maršrutais, 
kuriais ir karantino metu va-
žiuoja autbusai. Pastatyti jų 
į garažus negalima: mat sa-
vivaldybė privalo užtikrinti 
rajono gyventojams pavėžėji-
mo priemiestiniais maršrutais 
paslaugą. Taigi, autobusai 
važiuoja, tik kelevių juose 
mažiau. 

Ugniagesiams 
automobilis
bus perkamas
Kitas nuolatinis opozicijos 

ir pozicijos susidūrimų objek-
tas – rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos auto-
mobilių parko atnaujinimas.

Opozicija domėjosi, ar ir 
šiemet bus perkamas nors vie-
nas naujesnis ugniagesių au-
tomobilis. „Rokiškio Sirena“ 
primena, kad prieš porą mė-
nesių naujesni Mercedes Benz 
markės ugniagesių automobi-
liai papildė Pandėlio ir Obelių 
ugniagesių komandų transpor-
to parką. Dar prieš metus buvo 
nupirktos naujesnės gaisrinės 
mašinos Laibgalių ir Kamajų 
ugniagesiams.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas patvirtino: ir 
šiemet viena savivaldybės 
ugniagesių komanda sulauks 
naujesnės gaisrinės mašinos.

Priekaištai – 
ne tuo adresu?
Tačiau šie klausimai buvo 

tik nedidelis „apšilimas“ 
prieš pagrindinį ginčų objek-
tą – 15 tūkst. Eur, skirtų ra-
jono įvaizdžiui formuoti. Pa-
lyginus 15 tūkst. Eur su visu 
rajono biudžetu (daugiau nei 
35 mln. Eur), atrodytų, kad 
suma labai neženkli. 

Neženkli ji ir lyginant net-
gi su paprastos vidutinio dy-
džio įmonės įvaizdžio forma-
vimo biudžetu. Juolab, kad 
kalbama apie visą rajoną.

Bėda yra dar ir ta, kad ra-
jono įvaizdis kryptingai nėra 
formuojamas. Tik pačioje 2020 
m. pabaigoje buvo sukurtas 
rajono savivaldybės skyrius, 
skirtas komunikacijai. 

Pirmasis tikslingesnis ban-
dymas kurti vieningą rajono 
įvaizdį buvo 2019 m., kai 
Rokiškis buvo Lietuvos kul-
tūros sostine. Buvo sugalvoti 
logotipai, speciali jų knyga, 
sukurtas puslapis, viešinimo 
strategija. Tačiau pasibaigus 
kultūros sostinės renginiams, 
ta miesto reklamavimo kam-
panija taip pat pasibaigė.

Kita vertus, ar tik kultū-

ra, istorija turi būti Rokiškio 
įvaizdžio svarbiausi akcen-
tai? Tą klausimą kėlė Komu-
nikacijos ir kultūros skyriaus 
vyriausioji specialistė Irena 
Matelienė. Ji teigė, kad toks 
solidus, „sunkiasvoris“ mies-
to įvaizdis puikiai tinka vy-
resnei auditorijai. Bet kaip į 
mūsų miestą pritraukti jauni-
mą? Kaip jo požiūriu pozicio-
nuoti Rokiškį?

„Mes gražūs patys sau“, – 
atvirai kalbėjo ji. I. Matelienė 
akcentavo, kad būtina imtis ir 
rajono ženklo kūrimo. Mat, 
kad ir koks gražus herbas be-
būtų, ne visuomet jis tinka. Ir 
jo eksploatavimas bet kokio-
mis progomis yra nederamas. 
Todėl reikia kurti kitą ženklą. 
Taip pat siūlyta imti disku-
tuoti ir apie įvaizdžio kūrimo 
strategijas, darbus su tikslinė-
mis auditorijomis. 

Tarybos narė Lina Mei-
lutė-Datkūnienė akcentavo, 
kad Rokiškis kitų Lietuvos 
regionų gyventojams atrodo 
miestas... be veido. Ir netgi 
jo geografinė padėtis yra sun-
kiai nusakoma. „Kažkur prie 
Šiaulių“, – taip mano kai ku-
rie šalies gyventojai, painio-
dami Rokiškį su Radviliškiu. 
Dijana Meškauskienė akcen-
tavo ir kitą svarbų dalyką: 
jei jau buvo sukurtas Komu-
nikacijos ir kultūros skyrius, 
tai reikia suteikti jam svertus 
tinkamai veikti.

Opozicijos atstovai prieš-
taravo siūlymui skirti rajono 
įvaizdžio formavimui 15 tūkst. 
Eur ir siūlė juos nukreipti Ro-
kiškio pagrindinės mokyklos 
problemoms spręsti. 

Valius Kazlauskas akcen-
tavo, kad ne visai tinkamai 
buvo išnaudotos jau turimos 
priemonės, nebuvo darbų tęs-
tinumo šia tema. Po posėdžio 
diskusijose jis apgailestavo, 
kad istorija ir kultūra jau ne-
besuprantmos kaip pagrindi-
niai rajono įvaizdžio akcen-
tai.

Tarybos narys Irmantas 
Tarvydis, remdamasis pavyz-
džiu, kaip Gačionių dvaro sa-
vininkas, norėdamas išsinuo-

moti šalia dvaro esantį ežerą, 
su niekuo negalėjo šiuo klau-
simu susikalbėti. Esą rajo-
no savivaldybės specialistai 
nemoka net užsienio kalbų 
(įskaitant ir rusų). Tačiau pa-
sigilinus detaliau paaiškėjo, 
kad ne rajono savivaldybė 
tuos ežerus nuomoja, ir jos 
specialistams netgi nebuvo 
suteikta galimybė šiuo klau-
simu pademonstruoti užsie-
nio kalbų esamas ar nesamas 
žinias, mat minėtasis asmuo 
bendravo su kitų institucijų, o 
ne savivaldybės specialistais.

Emocingoje kalboje skir-
ti lėšų Rokiškio pagrindinei 
mokyklai rajono tarybos na-
rius agitavo ir neįgalią dukrą 
auginanti Daiva Laužadienė. 
Ji apeliavo, kad rajono ta-
rybos nariai skirsto ne savo 
asmeninius pinigus, kad jie 
nesupranta, ką reiškia auginti 
neįgalų vaiką. Ir kad neįga-
lūs, bet talentingi vaikai taip 
pat gali reprezentuoti Rokiš-
kį. Rajono tarybos kai kurie 
nariai išreiškė nuogastavimų, 
ar tik nebus taip, kad inves-
tavus į mokyklą, galop paaiš-
kės, kad joje trūksta norinčių-
jų mokytis.

Rajono meras R. Gode-
liauskas paaiškino, kad mo-
kyklos bendruomenė nebus 
pamiršta. Kovo pradžioje turi 
pagaliau įvykti jos direkto-
riaus konkursas. Kol kas tapti 
mokyklos vadovu preten-
duoja du asmenys. Tuomet, 
kai bus paskirtas direktorius, 
bus šaukiami susitikimai su 
mokyklos pedagogais, vaikų 
tėvais ir sprendžiamos opios 
problemos. Jis opozicijai 
priminė, kad 2019 m., kai ji 
turėjo visus svertus formuoti 
rajono biudžetą, šios moky-
klos problemoms pinigų ne-
buvo skirta.

Prieš balsuojant, opozicija 
norėjo pertraukos, tačiau jos 
gauti nepavyko.

Paskelbus balsavimo re-
zultatus paaiškėjo, kad biu-
džetas patvirtintas užtikrintai, 
18 tarybos narių pritarimu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajono taryboje ginčytasi: ar skirti 15 tūkst. Eur rajono įvaizdžio formavimui.                            „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Dėl covid-19 židinio 
rajono ligoninėje – 
politikų ir specialistų 
pasitarimai

Covid-19 židinys rajono ligoninėje neramina. Kokių 
priemonių imtasi jį suvaldyti, „Rokiškio Sirena“ klausė 
rajono mero Ramūno Godeliausko.

Pašnekovas teigė, kad situacija dėl covid-19 paplitimo 
rajono ligoninėje buvo analizuojama vos gavus pirmuo-
sius signalus apie beįsiplieskiantį židinį. Problema svarbi 
ir dėl to, kad medikai yra arba paskiepyti, arba persirgę šia 
liga. Tai kaip ji plinta? „Natūralu, kad į ligoninę patenka 
covid-19 infekuoti pacientai. Tačiau pasitaikė atvejų, kad 
šia liga žmonės užsikrėtė jau patekę į rajono ligoninę“, – 
kalbėjo meras.

Kadangi regione kovai su covid-19 vadovauja Panevė-
žio respublikinės ligoninės specialistai, pagalbos kreipta-
si ir į juos. Praėjusią savaitę jie lankėsi rajono ligoninėje. 
Taip pat buvo suorganizuoti ir nuotoliniai pasitarimai tarp 
rajono ligoninės, Panevėžio respublikinės ligoninės, Naci-
onalinio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriaus, 
savivaldybės specialistų. 

Mero teigimu, vienas galimų viruso plitimo užkardymo 
būdų – skirti dar daugiau dėmesio nebūtinų kontaktų tarp 
atskirų ligoninės skyrių mažinimui, dar didesniam ir atides-
niam dezinfekcijos, apsaugos priemonių naudojimui. Bū-
tent taip ir rekomendavo elgtis ligoninę lankę specialistai. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Jolanta Paukštienė: apie sugrąžintą žmogiškąjį orumą

Kai Socialinės paramos 
centro direktorė Jolanta 
Paukštienė (nuotr.) pasako-
ja apie savo darbą, jai žiba 
akys. Tačiau pokalbyje sun-
ku nepastebėti kito svarbaus 
akcento: ji kalba ne apie 
save, savo tikslus, siekius, o 
apie žmogų, kuriam ateina-
ma padėti. Ne tik apie saugų 
ir šiltą jo prieglobstį, sotaus 
maisto lėkštę, bet apie pama-
tinius asmenybės bruožus: 
žmogiškąjį orumą, pagarbą 
sau ir aplinkiniams, gebėjimą 
reikšti savo mintis, emocijas, 
ne tik žodžiais, bet ir kūryba. 
Trylikos metų darbo sociali-
nės paramos srityje patirtį tu-
rinti direktorė teigia, kad tai 
jai daugiau nei tiesiog darbas. 
Pašnekesys su J. Paukštiene 
apie socialinio darbo patirtį 
ir ateities planus – projek-
to „Bendradarbiavimas ir 
informacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiškio 
mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927 
Spartesnis vietos plėtros stra-
tegijų įgyvendinimas) dalis.

Iš pedagogų 
į socialinius darbuotojus
Paklausta, kas paskatino 

rinktis socialinio darbuotojo 
kelią, direktorė atvira: asmeni-
nio gyvenimo patirtis. Kilusi 
iš gausios šeimos, J. Paukštie-
nė labai anksti, vos ašuonioli-
kos, neteko mamos. Po studijų 
Kaune, į gimtąjį kraštą grįžti 
paskatino ne meilė jo gamtai, 
istorijos ir paveldo grožybėms, 
ne elementari nostalgija, o no-
ras padėti skaudžiai žmonos ne-
tektį išgyvenusiam tėčiui. Taip, 
tuomet dar be specialių žinių, 
be diplomų, formavosi pirmoji 
socialinio darbo patirtis.

Sėkmingas pedagogo dar-
bas, puiki šeima, išpuoselėti na-
mai, buities ir darbų rutina lyg ir 
turėjo tą patirtį nusverti. Tačiau 
pašaukimas padėti tam, kuriam 
reikia pagalbos, vedė savo ke-
liu: J. Paukštienė pradėjo soci-
alinio darbo studijas.

Atsigręžus į socialinės pa-
ramos situaciją prieš tryliką 
metų tiek šalyje apskritai, tiek 
Rokiškio rajone, puikiai maty-
ti, kokiais didžiuliai šios srities 
pažangos tempai. O tada... Tada 
ji tik žengė pirmuosius žings-
nius. Trūko visko: ir paslaugų, 
ir patirties, ir žinių, kaip jas kur-
ti. Netgi socialinis darbas buvo 
labai jauna specialybė – tik apie 
2000-uosius darbo rinkoje atsi-
rado gausesnis šios srities spe-
cialistų būrys.

Aktyviai, iniciatyviai visuo-
menininkei J. Paukštienei teko 

nemenkas iššūkis ir lemtingas 
sprendimas: ją pakvietė kurti 
Obelių savarankiško gyvenimo 
namus. Nuo nulio. Net patirties 
pasisemti nebuvo kur: vieninte-
liai panašūs namai visoje Lietu-
voje veikė tik Linkuvoje. Be to, 
jie buvo kitokie: kuriami kaip 
atskirų butų paramos reikalin-
giems žmonėms visuma.

Apsispręsti 
buvo nelengva
J. Paukštienė neslepia: tuo-

metinės rajono savivaldybės 
administracijos pasiūlymas 
kurti šiuos namus buvo ir vi-
liojantis, ir bauginantis. O jei 
nepavyks? O jei nesugebės? 
Todėl kaip saugumo pagalvę 
pasiliko bent kelias pedagogi-
nio darbo valandas.

Kūrybą J. Paukštienė pra-
dėjo nuo pažinties, kaip tokie 
namai veikia kitose šalyse. Juk 
Lietuvoje Obelių savarankiš-
ko gyvenimo namai buvo tik 
antrieji. Laikas nelaukė: rajo-
ne būsto, prieglobsčio, skirto 
smurtą ar nepriteklių patirian-
čioms šeimoms, be gyvenamo-
sios vietos likusiems asmenims 
visiškas nebuvimas – labai ak-
tuali to laiko problema.

Taigi, pritaikius Obelių 
ligoninės pastatą šiems na-
mams, įsikūrė pirmieji gyven-
tojai. O jie buvo labai įvairūs, 
kiekvienas su savo bėdomis ir 
rūpesčiais. Apie didžiulį tokių 
namų poreikį liudija ir tai, kad 
jie visuomet buvo užpildyti. 
Juose gyvenę žmonės buvo 
labai įvairūs, bet kiekvienas su 
labai skaudžia gyvenimo isto-
rija. Vieni neteko namų gais-
ro metu, kitiems nesusiklostė 
šeimyninis gyvenimas, kiti 
neturėjo kur prisiglausti grįžę 
iš įkalinimo įstaigų, vieniši se-
neliai atvykdavo iš atokiausių 
vienkiemių peržiemoti ilgą ir 
sunkią žiemą.

Kokių tik istorijų nema-
tė, negirdėjo tų namų sienos. 
Socialiniams darbuotojams 
ir namų vadovei J. Paukštie-
nei nuolatos teko būti ir nuo-
dėmklausiais, ir psichologais, 
ir mediatoriais. Rasti kelią į 

kiekvieno širdį, ieškoti raktų ir 
būdų pakeisti kiekvieno gyven-
tojo likimą.

Kuriant tuos namus, kelti 
ambicingi tikslai: tikėta, kad 
žmogus savo viso gyvenimo 
įgūdžius, pažiūras gali pa-
keisti per pusmetį. Kai kas ir 
pakeisdavo. O kai kuriems šie 
namai buvo paskutiniais po 
visų klajonių ir išbandymų.

Didžiuojasi, 
kad globotinis nebegrįžo 
į kalėjimą
Prieš gerą dešimtį metų Lie-

tuvą sukrėtė didelė nelaimė: 
dėl bendrų švirkštų naudojimo 
leidžiantis narkotikus, žmo-
gaus imunodeficito virusas 
ėmė plisti įkalinimo įstaigose. 
Kol įkalintieji atliko bausmę, 
jų gydymu rūpinosi valstybė. 
O kai tiems žmonėms atsivėrė 
kalėjimo vartai, liko laisvė... 
kur akys veda. Su sudėtinga, 
nuolatinio gydymo reikalau-
jančia liga, su socialinių įgū-
džių trūkumu... Kai nėra būs-
to, galinčių padėti artimųjų. 
Vienas tokių žmonių pateko ir 
į Obelių savarankiško gyveni-
mo namus.

Iššūkių būta daug: padėti 
žmogui kontroliuoti ligą, keisti 
jo elgesį, kad vėl negrįžtų prie 
priklausomybės ir netinkamo 
gyvenimo būdo, keisti ir visuo-
menės nuostatas bei stereoti-
pus. J. Paukštienė didžiuojasi: 
pavyko. Šis žmogus jau iške-
liavo į amžinybę, bet likusius 
savo gyvenimo metus nugyve-
no oriai. Ir niekada nebegrįžo 
į nusikaltimų, priklausomybių 
kelią.

Belaukiant gandrų...
Dar vienas didžiulis iššūkis 

Obelių savarankiško gyvenimo 
namams buvo sudėtingos ir pe-
ripetijų pilnos šeimų istorijos. 
Kurias nuo virtimo tragedijo-
mis apsaugojo būtent šių namų 
darbuotojų rūpestis, žinios, pa-
stangos. Tos istorijos sukrečia: 
ir nuoširdžia, kartais sveiko 
proto nepaisančia, meile, ir be-
galine drąsa, kartais padiktuota 
elementaraus naivumo ir žmo-

giško noro tiesiog būti laimin-
giems.

J. Paukštienė, prisimindama 
savarankiško gyvenimo namuo-
se pasaulį išvydusius mažylius, 
stebisi: į šiuos namus žmonės 
patenka ne iš gero ir laimingo 
gyvenimo. Tačiau mažylio lau-
kimas kiekvienai moteriai bū-
davo tarsi naujo etapo pradžia. 
Sunki pradžia tai buvo. Meilės 
sparnais į Rokiškį per visą Lie-
tuvą atskridusios moterys daž-
nai tuos, su kuriais ketino sieti 
savo gyvenimą, pažinojo tik iš 
susirašinėjimų trumposiomis 
žinutėmis. Ir pašauktos skrisda-
vo čia. Ne iš gero gyvenimo... 
Sudužus meilės svajoms ir į 
pasaulį beldžiantis naujai gy-
vybei, dažnai paaiškėdavo, kad 
ir savo šeimose, artimųjų rate 
jos nelaukiamos. Be dokumen-
tų, be gyvenamosios vietos, be 
lėšų, be kraitelio mažyliui. Vi-
sos šios probemos: nuo palydė-
jimo pas gydytojus, iki kraitelio 
organizavimo tekdavo Obelių 
savarankiško gyvenimo namų 
kolektyvui.

Ir kūdikio sutiktuvės būdavo 
orios: J. Paukštienė ne kartą pati 
važiavo į rajono ligoninę ar kitą 
šalies gydymo įstaigą pasitikti 
gimdyvės su kūdikiu. Ji nesle-
pia: žmogiškai skaudu buvo 
matyti, kaip su mažyliais ant 
rankų, nešinos gėlėmis, išeina 
laimingos šeimos...

Nepaisant visos pagalbos, 
patarimų, ne visos mažylių 
istorijos buvo laimingos. Kai 
kurioms mamoms motinystės 
pareigos, nepaisant didžiulės 
pagalbos, visgi buvo pernelyg 
sunkios. J. Paukštienė iki šiol 
atsimena, kaip su bendradar-
be teisme bandė nesėkmingai 
tramdyti ašaras, kai buvo spren-
džiamas pirmojo šiuose namuo-
se gimusio mažylio likimas...

Tačiau yra ir labai šviesių 
istorijų. Jas J. Paukštienė žino 
iš pačių globotinių pasakojimų: 
nemažai jų, palikę savarankiš-
ko gyvenimo namus, ryšių su 
jiems pakilti padėjusiais sociali-
niais darbuotojais nenutraukia: 
aplanko, bendrauja socialiniuo-
se tinkluose. Štai jauna keturių 

mažylių mama išvyko iš Rokiš-
kio rajono, sukūrė gražią šeimą, 
jau keletą metų labai sėkmingai 
dirba. Jaunas vaikinas per pus-
metį, praleistą šiuose namuose 
labai sėkmingai atsistojo ant 
kojų: susirado darbą, gyvena-
mąją vietą.

Dar viena graži istorija apie 
nupirktą būstą šeimai, jaunai 
mamai su penkiais vaikais. Ji 
iki šiol su šeima gyvena būste, 
kuriam lėšų padėjo sutaupyti. 
„Ne kartą kalbėjome su ja, kad 
reikia taupyti. Nes iki tol būstą 
nuomodavo ir keliaudavo su 
mažyliais ir daiktais iš vienų 
laikinų namų į kitus“, – sakė 
pašnekovė. Įtikinti nebuvo 
lengva: nors moteris ir norėjo 
namų, bet svajonės link kelyje 
vis pasipainiodavo pagundų: tai 
naujo televizoriaus staiga pri-
reikė, tai dar kokio nors daikto.  
„Teko daug kalbėtis: įtikinėti, 
aiškinti. Kai jau bendromis pa-
jėgomis sutaupėme didesniąją 
dalį, pasikalbėjome su namo 
savininke. Prašėme jos, kad 
leistų šeimai sumokėti sutaupy-
tą sumą, o likusią dalį išmokėti 
dalimis. Šeimininkę, obelietę, 
gerai pažinojome, ji mumis pa-
sitikėjo, todėl pavyko susitarti“, 
– pasakojo J. Paukštienė. Da-
bar jau vaikai beveik užaugę, ir 
labai gera, žinoti, kad jie augo 
savuose, jaukiuose namuose. Ir 
tikslą pavyko įgyvendinti. Šios 
šeimos istorija galėjo būti visai 
kitokia, bet džiaugiuosi kad ji 
susiklostė būtent taip.  Kuomet 
pavyksta įgyvendinti vieną tiks-
lą tuomet imiesi kito jau drąsiau 
ir su didesniu pasitikėjimu“, – 
pasakojo J. Paukštienė.

Rasti kelią
į žmogaus širdį
Kaip pasiekti, kad sociali-

nius įgūdžius praradę, priklau-
somybių kamuojami žmonės 
imtų keistis? J. Paukštienė ne-
slepia: sudėtingas darbas. Juo-
lab, kad dirbama ne su vienu 
žmogumi. Kiekvienas atvejis 
individualus: vienišai močiutei 
reikia visiškai kitokios pagalbos 
nei, pavyzdžiui, benamiui. Po 
gaisro ant kojų atsistoti bandan-
čiai šeimai padedama kitaip, nei 
be namų likusiai jaunai mamai 
su mažyliais. Atrodytų, kaip ap-
gyvendinti po vienu stogu tokią 
gausybę visiškai skirtingų žmo-
nių, kaip suderinti jų interesus, 
kad jie bent jau nesusipyktų?  
Ir, kas svarbiausia, dėmesio ir 
pagalbos reikia jiems visiems. 
Kiekvieną minutę.

J. Paukštienė neslepia: „val-
diškas“ požiūris, elgesys ir kal-
ba – tiesus kelias į nesėkmę. 
Tam, kad nelaimėn patekęs 
žmogus bent prisileistų arčiau 
pagalbą siūlantįjį, pralaužtų 
gyvenimo patirties užaugintą 
storą abejingumo, nepasitikė-
jimo luobą, pirmiausiai reikia 
jį priimti. Nes iki šiol daugy-
bę metų aplinkiniai tą žmogų 
bandė keisti. Priimti tokį, koks 

yra: su jo patirtimi, jo elgesiu, 
mąstymu, priklausomybėmis. 
Niekada nebendrauti iš aukšto, 
mokytojo tonu. Susitaikyti, kad 
pažanga bus, bet ne septynmy-
liais žingsniais, ne nustatytais 
terminais, o palaipsniui, pa-
mažu. Kantriai atstatant seniai 
prarastą žmogiškąjį orumą, jo 
vertę.

Tas orumas prasideda nuo 
daugelio mažų dalykų: teisės į 
asmens dokumentus, mokymo-
si pasirūpinti asmens higiena, 
gyvenimo gražioje, tvarkingoje 
aplinkoje, bandymų pasiklo-
ti lovą, susitvarkyti kambarį. 
Nebe slėpimosi nuo visuome-
nės, o dalyvavimo jos šventėse, 
renginiuose. Nuo kūrybos, kuri 
tampa ne tik būdu išreikšti su-
sikaupusias emocijas, bet su 
kiekvienu gražesniu kūrinėliu, 
su kiekviena paroda, diplomu 
liudija žmogiškąją vertę. Apie 
tai pasakojant J. Paukštienei 
žiba akys.

Ir nepaisant to, kad ji dabar 
vadovauja visam Socialinės pa-
ramos centrui, Obelių savaran-
kiško gyvenimo namų gyvento-
jams J. Paukštienė ne vadovas, 
ne svečias. Ji čia sava: kurios 
laukiama, pasiilgstama. Kurios 
dėmesį kartais bandoma pa-
traukti netgi iškrečiant nepiktą 
eibę. „Net baramas tas žmogus 
supranta, kad jis rūpi“, – sakė 
pašnekovė.

Aktyvi visuomenininkė
J. Paukštienė obeliečiams 

žinoma ne tik kaip Socialinės 
paramos centro direktorė. Ji – 
šio miesto siela. Iki tol, kol tapo 
centro direktore, ji labai daug 
dėmesio skyrė Obelių jaunuo-
menei – vadovavo jauniesiems 
šauliams. Kur tik su jais nebū-
ta, nekeliauta. Ir pas prezidentą 
nuvažiavo, ir ne viename bėgi-
me „Gyvybės ir mirties keliu“ 
dalyvavo, ir pratybas rengė. 
Apie savo rūpesčius, tikslus ir 
siekius, ir apie tai, ko labiausiai 
trūksta, nepabijojo pasakyti ir 
tuometiniam Krašto apsaugos 
ministrui. Toks jau J. Paukštie-
nės būdas: ne skųstis, kad ko 
nors nėra ar stinga, o ieškoti iš-
eičių, veikti.

Ir dabar ji ne tik rūpinasi mil-
žinišką poreikį turinčios socia-
linės paramos srities Rokiškio 
rajone sklandžiu darbu, bet ir 
planuoja ateitį. „Paslaugų ga-
vėjų turime per pusę tūkstančio, 
jų skaičius nuolatos auga. Todėl 
mums reikia galvoti ir apie plė-
trą, naujas paslaugas, didesnį 
visuomenės įtraukimą“, – kalba 
direktorė.

Ji akcentuoja ir tai, kad pa-
galbos, paramos, gero žodžio 
reikia ir tiems, kurie kasdien at-
lieka sunkią socialinio darbuo-
tojo pareigą.

Pašnekovė pabrėžia: būtina 
nuolatos tobulėti. Ir savo pa-
vyzdžiu tą rodo kolektyvui.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Skapiškio „Pienių“ festivalyje – vargonininkas iš Rokiškio
Kol dėl karantino juntamas tiek kultūrinio, tiek religi-

nio gyvenimo štilis, „Rokiškio Sirena“ kviečia prisiminti 
praėjusios vasaros svarbius kultūrinius įvykius kaimyni-
niame Kupiškio rajone, tiksliau Skapiškyje. Ir šiuose įvy-
kiuose ryškius pėdsakus palikusius rokiškėnus bei mūsų 
laikraščio bičiulius. Apie tai – dr. Aldonos Vasiliauskie-
nės straipsnis. 

Mėgėjų teatrų šventė 
Skapiškyje.
2020 m. rugpjūčio 7–9 

d. Skapiškyje (Kupiškio r.) 
šurmuliavo jau tradicine ta-
pusi IX senjorų teatrų šventė 
„Pienės pūkas“ – tai kartu 
ir XXIV pienių festivalio 
šventė. Festivalių sumany-
toja režisierė Vita Vadoklytė 
nedideliame Skapiškio mies-
telyje įkūrė mėgėjų teatrus: 
1991 m.  senjorų „Stebulė“ 
bei 1992 m.  vaikų ir jaunimo 
„Ku–kū“. Jos vadovaujami 
teatrai sulaukę įvairių diplo-
mų, padėkų bei aukščiau-
sių apdovanojimų – „Aukso 
paukštės“: 2004 m. („Stebu-
lė“)  ir 2009 m. („Ku–kū“), 
o pati režisierė 2020 m. ap-
dovanota  Gabrielės Petkevi-
čaitės-Bitės atminimo meda-
liu „Tarnaukite Lietuvai“.  

Kiekviename festivaly-
je Kupiškio kultūros centro 
Skapiškio kultūros namų 
režisierė Vita Vadoklytė 
geba pateikti įvairių naujo-
vių, įdomiai praturtindama 
šventės programą: į mėgėjų 
teatrų pasirodymus įsijun-
gia profesionalai, muzikiniai 
pasirodymai, parodos, mini-
mi jubiliejai, pašventinami 
Skapiškio istorijai svarbūs 
objektai... 

Šįmet žiūrovai džiaugėsi 
Lietuvos (Kauno, Vilniaus, 
Miežiškių), Lenkijos (Puns-
ko, Seinų) ir Latvijos (Val-
kos) artistų pasirodymais.

Pristatytas dokumenti-
nis filmas „Vanago portre-
tas“ (režisierius Vytautas V. 
Landsbergis) ir Paulius Šir-
vys eilėse, dainose, atsimi-
nimuose „Amžinai, amžinai 
neramus“ (aktoriai Česlovas 
Stonys, Saulius Sipaitis, Pra-
nas Zaremba).

Paminėtini muzikiniai 
numeriai: estradinis trio iš 
Vilniaus (vokalas – Emilija 
Ribokaitė, pianinas – Eglė 
Rudokaitė, fleita – Kamili-
ja Teklė Čižaitė) atlikusios 
Benjamino Gorbulskio dai-
nas; muzikinė kapela „Ru-
denėlis“ (vadovė Gražina 
Krikščiūnienė)  bei ansam-
blis „Alkasalis“ (vadovė Vir-
ginija Skupienė) ir „Navidu-
girių kapela“ (Punsko krašto 
muzikantai). Juos apvainika-
vo Justino Šapolos vargonų 
muzikos koncertas. 

Kupiškio kultūros centro 
Skapiškio kultūros namų 
režisierė Vita Vadoklytė pri-
statydama ir sveikindama 
atvykusius aktorius linkėjo, 
kad teatrinis virusas būtų 
stipresnis už koronos virusą, 

uždegtų mūsų širdyse teatri-
nio grožio siekimą, nuošir-
dumą ir meilę vienų kitiems.

Jubiliejus
Senjorų teatrų IX festi-

valyje paminėtas dr. Aldo-
nos Vasiliauskienės 75-me-
tis – jubiliejinė popietė 
„Skapiškėnai dr. Aldonos 
Vasiliauskienės darbuose“ 
(renginį vedė Skapiškio 
pagrindinės mokyklos mo-
kytojos lituanistės Nijolė 
Bagdonavičienė ir Auksė 
Jankevičienė, į renginį, pa-
naudodamos A. Vasiliauskie-
nės straipsnių ištraukas, ge-
bėjosios įjungti visą salę). Po 
gausių sveikinimų, renginio 
dalyviai buvo pakviesti prie 
stalų po liepomis, kur jau 
garavo ant laužo ukrainiečio 
kunigo t Tado (Volodymyro  
Godovaneco OSBM) 3 va-
landas katile ant laužo virtas 
ypatingas patiekalas „Šur-
pa“. Tai irgi festivalio nau-
jovė, per 24 metus pirmąsyk 
valgį virė ukrainietis kunigas 
– vienuolis Bazilijonas: tai 
sumaniosios Vitos Vadokly-
tės nuoširdaus bendradarbia-
vimo rezultatas – savotiška 
dovana festivalio dalyviams.

Šių metų festivalis (vietoj 
gegužės mėnesio dėl plintan-
čio viruso nukeltas į rugpjū-
tį) – tarsi įžanga į Skapiškyje 
garsėjančius didžiuosius Šv. 
Lauryno atlaidus: pradėti šv. 
Mišių auka, kurioje devyni 
kunigai (vadovavo kun. Gin-
taras Vitkus SJ; pamokslą 
pasakė kun. Andrius Šukys) 
meldėsi, dėkodami Dievui 
už dr. Aldonos Vasiliauskie-
nės pargyventus 75 metus, 
laimintus jos atliktus darbus. 
Melstasi už į Amžinybę iš-
keliavusius A. Vasiliauskie-
nės tėvelius bei giminaičius, 
ją globojusius dvasininkus.  
Melstasi ir už gyvuosius, 
palaikančius ir visapusiškai 
remiančius visuose jos su-
manymuose bei darbuose. 

Šv. Mišiose kartu mel-
dėsi ir Vilniaus Švč. Tre-
jybės Graikų (rytų) apeigų 
katalikų bažnyčios kunigas 
vienuolis bazilijonas t. Ta-
deušas (Tadas) Volodymyras  
Godovanecas OSBM, ukrai-
niečių kalba skardžiu bal-
su giedojęs „Tėve mūsų“ ir 
ukrainietiškai skaitęs dalį vi-
suotinės maldos. Giedoti jam 
talkino Vilniaus ukrainiečių 
draugijos pirmininkė, Lietu-
voje žinoma medikė  Nata-
lija Šertvytienė, bažnyčioje 
jubiliatei A. Vasiliauskienei 
įteikusi  Nepaprastojo ir įga-

liotojo Ukrainos ambasado-
riaus Lietuvos Respublikoje  
Volodymyro Jacenkivskio 
padėką.

Alėjos šventinimas
Po šv. Mišių buvo pa-

šventinta M. Reinio alėja, 
kurioje, beje, tik dvejos so-
dybos: straipsnio autorės dr. 
Aldonos Vasiliauskienės ir 
Aldonos bei Alfonso Bugai-
liškių. Tai pirmoji Lietuvoje 
alėja, įamžinusi Dievo tar-
no Mečislovo Reinio (1884 
02 03–1907 06 10–1926 04 
05–1953 11 08) vardą. Prie 
alėjos laukė tautiniais drabu-
žiais apsirengęs jaunimas su 
ištiesta juosta. Labai maldin-
gai alėją pašventino iš Ute-

nos krašto kilęs doktorantas 
kun. Nerijus Pipiras, diserta-
cijos temai pasirinkęs Dievo 
tarno arkivyskupo Mečis-
lovo Reinio pedagoginės 
veiklos tyrimą. Pašventinęs 
alėją kun. N. Pipiras pasakė 
kelias svarbias mintis.

Pašventinta alėja šventės 
dalyviai buvo pakviesti į dr. 
A. Vasiliauskienės sodybą 
daugelio jau senai  vadinamą 
„M. Reinio sodyba“, pasi-
vaišinti ne tik skaniais, bet ir 
Skapiškio pagrindinės moky-
klos mokytojų (direktorė Bi-
rutė Zaborskienė, pavaduo-
toja Audra Liudvinavičienė, 
mokytojos Regina Stanienė 
ir Regina Mačionienė) sutep-
tais ir meniškai papuoštais 
sumuštiniais, kava, arbata, 
šaltais gėrimais, bealkoholi-
niu šampanu.   

Atsigaivinę, visi pasu-
ko link Skapiškio kultūros 
namų, kur šventės įžangai 
vyko susitikimas su jubilia-
te, jai skirtas koncertas – B. 
Gorbulskio dainos.

O Kupiškio kultūros cen-
tro Skapiškio kultūros namų 
režisierė Vita Vadoklytė pri-
statydama ir sveikindama 
atvykusius aktorius linkėjo, 
kad teatrinis virusas būtų 
stipresnis už koronos virusą, 
uždegtų mūsų širdyse teatri-
nio grožio siekimą, nuošir-
dumą ir meilę vienų kitiems.

Paroda, renginio rėmėjai
Organizuota skapiškietės 

Laimos Kriukelienės (Tube-
lytės) paveikslų „Lietuvos 
istorijos fragmentai drobė-
se“ pristatymas, papuošęs 
festivalį. Kultūros namų er-
dvėse buvo eksponuojami 22 
įvairaus dydžio paveikslai.  
Parodą organizavo ir prista-
tė Kupiškio kultūros centro 
Skapiškio kultūros namų re-
žisierė Vita Vadoklytė.

Tris dienas džiugiai šur-
muliavo šventė dėka gausių 
rėmėjų: Lietuvos kultūros ta-
rybos (generalinis rėmėjas), 
Kupiškio rajono savivaldy-
bės, patalpų valymo paslau-
gų „Gintarinė švara“ , ūki-
ninkės Jurgitos Pakalnytės, 
UAB „Žilvaros“, Algirdo 
Notkaus, Vaido Šlapelio, Žy-
drūno Petuchovo, ūkininko 
Zigmo Aleksandravičiaus, V. 
Lingienės firmos „Meloni-
ja“. Festivaliui labai svarbūs 
buvo ir  informaciniai rėmė-
jai: LRT radijas, „Rokiškio 
sirena“, „Kupiškėnų studi-
ja“, VšĮ Kupiškio rajono tu-
rizmo ir verslo informacijos 
centras, „Kupiškėnų min-
tys“.

Teatrų festivalio baigia-
moji diena sutapo su Šv. 
Lauryno atlaidais, kuriuose 
po šv. Mišių vargonais kon-
certavo Justinas Šapolia iš 
Rokiškio, garsėjusio savo 
muzikiniu gyvenimu.

Į 5 p.

Prie Skapiškio kultūros namų teatrinės emblemos. Iš kairės: Jolita Janušonienė, Vita Vadoklytė, Jurgita Trifeldienė, 
Raimundas Martinėlis, Nijolė  Bagdonavičienė.

Jubiliatę dr. Aldoną Vasiliauskienę (dešinėje) sveikina Kupiškio rajono 
meras Dainius Bardauskas ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė (kairėje)

Svečiai jubiliatės Seklyčioje. Iš dešinės: kun. Virgilijus Liuima, Zita Mackevičienė, Natalija Šertvytienė,  kun. Tadas 
(Volodymyras Godovanecas) OSBM, Raimundas Martinėlis  dr. Aldona Vasiliauskienė,  kun. Albertas Kasperavičius, 
s. Marytė  PAMI, Valdemaras Valkiūnas ir prof. Genovaitė Kačiuškienė.

Kunigas  t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM laimina stalą.
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Skapiškio „Pienių“ festivalyje – vargonininkas iš Rokiškio
Iš 4 p.
Muzikinis gyvenimas
Rokiškyje
Daugiau prieš 130 metų 

Rokiškyje buvo įkurta var-
gonininkų mokykla, o jai 
vadovauti pakviestas čekų 
muzikas, pedagogas, vargo-
nininkas ir kompozitorius 
Rudolfas Lymanas (1856–
1904). Jį 1883 m. pakvietė 
kultūros ir menų rėmimu 
išgarsėjusi grafienė Marija 
Tyzenhauzaitė–Pšezdzieckie-
nė. Tada akmeniniame name 
šalia Šv. Mato bažnyčios 
buvo įsteigta Grafiškoji muzi-
kos ir giedojimo mokykla. R. 
Lymano atvykimas ir vargo-
nų mokyklos įkūrimas buvo 
labai svarbus įvykis Rokiškio 
kultūriniame gyvenime. Šian-
dien Rudolfo Lymano vardu 
pavadinta Rokiškio muzikos 
mokykla. Neatsitiktinai mu-
zikinė dvasia palietė daugelį 
Rokiškio asmenybių. Vienas 
jų – Justinas Šapola.

Apie rokiškėno Justino 
Šapolos vargoninkavimą ne-
mažai faktų, pateikusi žurna-
listė Vilma Bičiūnaitė 2017 
m. interviu, kuriuos papildė 
pats  Justinas Šapola. V. Bi-
čiūnaitė rašo: „Vargonininkas 
nuo seno laikomas išskirtiniu 
žmogumi. Kodėl? Matyt, to-
dėl, kad jam paklūsta galin-
gas Dievo namuose esantis 
instrumentas. Žodis „vargo-
nai“ kilęs iš graikiško žodžio, 
reiškiančio „įrankį“.

Keletas 
biografinių duomenų
Antalieptiškės Rimos Mo-

zūraitės – Šapolienės (gim. 
1957 m.) ir anykštėno Povilo 
Šapolos (gim. 1959 m.) sū-
nus rokiškietis Justinas gimė 
1990 m. liepos 22 d. Panevė-
žyje – nuo vaikystės gyvena 
Rokiškyje. Vaikas augo giliai 
tikinčių senelių ir tėvų aplin-
koje.

Justinas mokėsi tuome-
tinėje Rokiškio Juozo Tu-
mo-Vaižganto vidurinėje 
mokykloje (1997–2009), 
violončelės specialybę muzi-

kos mokykloje (1999–2009).  
Šalia violončelės specialybės 
– pirmus tris metus papildo-
mai lankė  akordeono, vėliau 
pianino pamokas.

Baigęs vidurinę moky-
klą  įstojo į Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetą. 
2009–2013 metais studijavo 
VGTU Elektronikos fakulte-
te. Baigęs Automatikos ir val-
dymo studijų programą, įgijo 
elektros inžinieriaus baka-
lauro laipsnį. 2013–2015 m.  
VGTU studijuodamas me-
chatroninių sistemų automa-
tikos studijas, įgijo elektros 
inžinieriaus magistro laipsnį.

Vargonininkas
Justinas Šapola yra yra 

penktas vargonininkas gimi-
nėje  (iš mamos pusės):  mo-
čiutės dėdė, jos brolis, Justino 
senelis buvo vargonininkai. 
Justino dėdė buvo chorvedys, 
tačiau dažnai ir senelį pava-
duodavo, tad ir jį galima lai-
kyti vargonininku. Justinas –  
vargonininko Antano Mazūro 
vaikaitis. Antanas Mazūras 
kilęs iš Vyžuonų kaimo Ute-
nos rajone. Iš viso jis vargo-
ninkavo 60 metų (beveik 30 
– Spitrėnuose, Utenos r.), kol 
močiutę pakirto liga. Nuo to 

Svečią vargonininką rokiškietį Justiną Šapolą sveikino mėgėjų teatrų  festivalio organizatorė Vita Vadoklytė

sekmadienio jis nebevažiavo 
groti. O pradėjo nuo Geidžiū-
nų (Biržų r.), kur pakeitė ten 
dirbusį Justino močiutės brolį 
(iki tol senelis Geidžiūnuose 
buvo zakristijonas). Vėliau 
persikraustė į Antalieptę ir 
iš ten važinėjo groti į Gei-
džiūnus, vėliau – Surdegį 
(Anykščių r.), o galiausiai – 
Spitrėnus. O Kamajuose var-
goninkavo močiutės dėdė. 

Močiutė vis sakydavo, kad 
seneliui reikia pavaduotojo. 
Nors Justinui rūpėjo groji-
mas, tačiau pritrūkdavo drą-
sos pradėti. Atostogaudamas 
pas senelius Antalieptėje iš-
moko pagroti keletą giesmių 
pianinu. O 2006 m. gruodžio 
30 d. rytą sau pasakė: „Jei 
šiandien nepradėsiu, tai ne-
pradėsiu niekada.“ Jam tada 
buvo 16 metų. Pradėjo nuo 
giesmės „Pulkim ant kelių“.

Kaip rašo Justinas „vargo-
nai traukė nuo mažumės, rū-
pėjo ne tik jų garsas, bet ir kas 
yra jų viduje (mano inžinerinė 
pusė, kurią turbūt paveldėjau iš 
tėčio). Pirmąsias Mišias Spi-
trėnų Švč. Mergelės Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčioje, 
kur dirbo mano senelis, grojau 
2007 m. liepos 15 d. Kartkar-
tėmis aš vis nuvažiuodavau į 

Spitrėnus kartu su seneliu ir jį 
pavaduodavau. Lygiagrečiai 
pavaduodavau ir tuometinį Ro-
kiškio Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios vargonininką. 
Kurį laiką šiokiadieniais va-
žiuodavau groti į tuometinio 
Rokiškio dekano aptarnaujamą 
Lukštų Šv. apaštalo evangelis-
to Jono bažnyčią“.

Vargonininkauti išmoko 
pats, mokė anykštėnas Rim-
vydas Griaudzė, Vilniaus 
Petro ir Povilo bažnyčios var-
gonininkas Kęstutis Biveinis, 
kadaise grojęs Rokiškyje, 
buvęs Rokiškio vargoninin-
kas Laimutis Janionis, kurį 
Justinas dažnai pavaduoda-
vo,  paskolindavo natų. Iš jų 
mokėsi  harmonizavimo ypa-
tybių, improvizavimo, idėjų, 
skambesio.

Justinas Šapola 2009 metų 
lapkričio pabaigoje pradėjo 
vargonininkauti Čedasų Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo baž-
nyčioje, nuo 2011m. birželio 
ir Žiobiškio Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčioje, o nuo 
2014 m. gruodžio kartu pra-
dėjo vargonininkauti ir Ro-
kiškio Šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčioje. Šiose 
parapijose vargonininkauja 
iki šiol. 

Vargonų remontai- 
restauracija 
Kita su vargonais susijusi 

Justino Šapolos veikla yra jų 
remontavimas – restauravi-
mas.

Pažintis su vargonų deri-
nimo ir remonto darbais pra-
sidėjo Anykščių Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje. 
Ten kasmet iš Vilniaus atva-
žiuodavo vargonų meistras 
Kęstutis Šleinys ir keletą die-
nų derindavo vargonus. Tuo 
metu Šapolos atostogaudavo 
Anykščiuose (iš čia kilęs Jus-
tino tėtis Povilas Šapola). Tad 
Anykščiai Justinui artimas 
miestas. Justinas  asistuoda-
vo vargonų meistrui ir kartu 
stebėjo atliekamus darbus,  
vargonų derinamą. Taip susi-
bičiuliavo. Justinas pasakoja, 
kad vėliau Kęstutis Šleinys 
jam padėjo taisant Žiobiškio 
Šv. arkangelo Mykolo baž-
nyčios  vargonus, kurie buvo 
visai sugedę ir vos begrojo 
(nuo 2011 m. keletą metų po 
truputį juos remontavo). 

Justinas Šapola dirbo Var-
gonų paveldo centro dirbtuvė-
se pas meistrą Girėną Povilio-
nį – prisidėjo prie Kantaučių 
Švč. Mergelės Marijos Nekal-
tojo Prasidėjimo, Telšių vys-
kupijos katedros ir Žemaičių 
Kalvarijos Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsilankymo Bazilikos 
vargonų restauravimo. 

Justinas džiaugiasi, kad 
2013 m birželį net kelių at-
sitiktinumų dėka Kaune prie 
katedros vargonų susipaži-
no su Marijampolės vargonų 
meistrais Algiu Stepanausku 
ir Gintautu Pylipaičiu, kurie 
visad mielai pasidalina patir-
timi, žiniomis ir jam padeda.

Nuo 2015 m. lapkričio iki 
2017 m.  rugpjūčio su per-
traukomis restauravo Utenos 
Kristaus Žengimo į Dangų 
bažnyčios vargonus. Restau-
ruoja Antalieptės Šv. Kry-
žiaus Atradimo bažnyčios 
vargonus.

Kasmet suderina Čedasų, 
Žiobiškio, Anykščių bažny-
čių vargonus. Yra derinęs 

bei remontavęs Vyžuonų Šv. 
Jurgio, Suvainiškio Šv. apaš-
talo Jokūbo, Kriklinių Švč. 
Mereglės Marijos Apsilan-
kymo, Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato, Skapiškio 
Šv. Hiacinto (Jackaus) (po 
antiseptikavimo ir valymo 
darbų), Kamajų Šv. Kazimie-
ro, Upytės Šv. Karolio Boro-
miejaus bažnyčios vargonus.

 
Koncertai
 2017 liepos 15 d. Justi-

nas Šapola, minėdamas var-
gonininkavimo dešimtmetį, 
Rokiškio bažnyčioje surengė 
vargonų muzikos koncertą. 
Prasmingas renginys tapo 
tradicija –  kasmet tą dieną 
surengti koncertą Rokiškio 
bažnyčioje. 

J. Šapola dalyvavo  Šv. 
Mato tarptautiniame vargonų 
festivalyje  (2019 m. rugpjū-
čio 3–31 ). Šio festivalio metu 
įvairiose Lietuvos bažnyčiose 
vyko 11 koncertų:  rugpjūčio 
16 d. Justinas Šapola grojo  
Molėtų Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčioje.

Yra koncertavęs Žiobiš-
kyje, Utenoje, Molėtuose, 
Skapišky. Jaunas vargoninin-
kas repertuarą nuolat plečia 
naujais kūriniais. Repertuare 
vyrauja romantizmo laikotar-
pio kompozitorių (daugiausia 
prancūzų) kūryba.

2020 m. rugpjūčio 9 d. 
Skapiškio Šv. Hiacino (Jac-
kaus) parapijoje buvo šven-
čiami Šv. Lauryno atlaidai 
– jie užbaigė tarptautinio 
mėgėjų teatro festivalio pro-
gramą (IX senjorų teatrų 
šventę „Pienės pūkas“ –kar-
tu ir XXIV pienių festivalio 
šventę). Po šv. Mišių, kurias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
svečias iš Panevėžio Kristaus 
Karaliaus katedros kunigas 
Rimantas Kaunietis, visus 
džiugino vargonininko Jus-
tino Šapolos vargonų garsai. 
Po gausių sveikinimų ir apdo-
vanojimų buvo prašyta  daž-
niau apsilankyti Skapiškyje... 

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ,
autorės archyvo nuotr.

Dujų balionų keitimui valstybė skirs
dar 10 mln. eurų

Daugiabučių namų 
administratoriai ir ben-
drijos gali teikti paraiškas 
ir gauti finansavimą dujų 
balionų keitimui. Kad 
žmonės galėtų gaminti 
maistą elektrinėmis viry-
klėmis arba naudoti gam-
tines dujas, valstybė siste-
mų pertvarkai ir naujoms 
viryklėms skiria 10 mln. 
eurų. 

„Skatindami gyventojus 
daugiabučiuose namuose 
atsisakyti dujų balionų, in-

vestuojame į mūsų žmonių 
saugumą“, – pranešime sakė 
energetikos ministras Dainius 
Kreivys.

Vienam butui bus skiriama 
iki 726 eurų (su PVM) – dau-
giabučių namų, butų elektros 
arba dujų  inžinerinių sistemų 
pertvarkymui, taip pat elek-
trinės arba dujinės viryklės 
įsigijimui bus skiriama po 
242 eurus.  Be to, bus kom-
pensuojamos daugiabučio 
atstovo administravimo išlai-
dos. 

Paraiškas iki birželio 1 die-

nos priims ir vertins Aplinkos 
projektų valdymo agentūra 
(APVA). 

2020 metais dujų balionų 
atsisakė daugiau nei 900 dau-
giabučių, iš jų daugiau kaip 
400 pateikė paraiškas finan-
savimui, o daugiau nei 300 
gavo beveik 4,5 mln. eurų 
subsidijų, iš namų buvo paša-
linta 5860 dujų balionų.

Šiuo metu šalyje dar yra 
apie 1500 daugiabučių, kur 
maistui ruošti naudojami 
dujų balionai.

BNS inform.

Realusis darbo užmokestis per ketvirtį padidėjo
Realusis darbo užmokes-

tis Lietuvoje 2020 metų pa-
skutinį ketvirtį, palyginti su 
trečiuoju, padidėjo 4 proc., 
o palyginti su tuo pačiu 
2019 metų laiku – 12,2 proc. 

Viešajame sektoriuje per 
ketvirtį jis augo 7,9 proc., 
privačiame – 2,1 proc., o 
per metus – atitinkamai 14,7 
proc. ir 10,9 proc. skelbia 
Statistikos departamentas. 

Augimui įtakos turėjo 
padidintas darbo užmokes-
tis darželių ir ikimokyklinio 
ugdymo, profesinio mokymo 
pedagogams, mokslo darbuo-

tojams taip pat didesnės vien-
kartinės premijos, priedai ir iš-
mokos, sezoniniai svyravimai 
ir kitos priežastys.

Vidutinis mėnesio bruto (iki 
mokesčių) darbo užmokestis, 
neįskaitant individualiųjų įmo-
nių, per ketvirtį padidėjo 4,8 
proc. iki 1524 eurų. Viešajame 
sektoriuje jis siekė 1687 eu-
rus – 9,1 proc. daugiau, priva-
čiame – 1451 eurą ir buvo 2,6 
proc. didesnis.

Bruto darbo užmokestis la-
biausiai augo švietimo (14,9 
proc.) bei kasybos ir karjerų 
(11,5 proc.), o mažėjo – apgy-
vendinimo ir maitinimo (9,1 

proc.), žemės ūkio, miški-
ninkystės ir žuvininkystės (1 
proc.) bei finansinėje ir draudi-
mo (0,3 proc.) veiklose.

Darbo užmokestis atskai-
čius mokesčius siekė 967,3 
euro ir per ketvirtį padidėjo 4,2 
proc. Viešajame sektoriuje jis 
siekė 1059,5 euro ir buvo 8,1 
proc. didesnis, privačiame – 
925,6 euro – 2,3 proc. daugiau.

Per metus bruto darbo už-
mokestis augo 12,2 proc.: vie-
šajame sektoriuje – 15,2 proc., 
privačiame – 10,6 proc., neto 
– 12,8 proc.: atitinkamai 15,3 
proc. ir 11,5 proc.

BNS inform.
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Rokiškio turguje prekeivių nestinga, o kur pirkėjai?
Šeštadienį Rokiškio tur-

guje vyravo neitin linksmos 
nuotaikos: prekeivių buvo ne-
daug, o pirkėjų – dar mažiau.

Aštuntą ryto – 
nė gyvos dvasios
Turgaus pradžia vis vėly-

vesnė. Jau seniai praėjo laikai, 
kai šeštą ar septintą ryto į tur-
gų skubėdavo paršiukų pirkti. 
Jų jau daug metų niekas ten 
nebepardavinėja. Tačiau jei 
rudenį, iki karantino, aštun-
tą ryto jau buvo pats turgaus 
įkarštis, tai dabar – tik pradžia. 

Anksčiau rokiškėnai šeš-
tadienį vadindavo didžiąja 
kamikadzių diena: į turgų su-
važiuodavo gausybė žmonių 
iš viso rajono, o sausakimšoje 
aikštelėje sunku būdavo rasti 
vietą automobiliui pastaty-
ti, todėl dėl užstatytų mašinų 
nuolat kildavo ginčų. Dabar gi 
aštuntą ryto aikštėlė tuščia. 

Prekių pasirinkimas 
nemenkas
Prekiautojai pasistengė: 

prekių asortimentas platus. 
Nuo daržovių iki naudotų bal-
dų. Drabužių prekeivių eilėse 
– daug tuščių vietų. O ir at-
vykusiųjų palapinėse vaizdas 
nelinksmas. Vis dar bandoma 
prisišaukti žiemą. Akivaizdu, 
kad vis labiau šylant orams, 
net su nuolaidomis bandoma 
išparduoti žiemines striukes 
ir šiltus batus. Tik va jų pirkti 
nėra kam. Tarp palapinių – nė 
gyvos dvasios. Nuobodžiau-
jantys prekiautojai neslepia: 
pirmą savaitę po karantino dar 
buvo šioks toks pagyvėjimas. 
O dabar dienos pajamos tesie-
kia ir... 13 Eur. 

Kiek daugiau pirkėjų ten, 
kur prekiaujama įvairiomis 
detalėmis. Pora pirkėjų ruo-
šiasi miško darbams: derėjo 
kirvakočius.

Pasiilgo šviežių daržovių
Kiek didesnis pirkėjų dė-

mesys – daržovių prekiauto-
jams. Jų dėžėlėse dailiai sudė-
lioti vyšniniai pomidoriukai, 
svogūnų laiškai, krapai, ridi-

kėliai, salotos. Būtent išsiilgti 
žalumynai ir traukia pirkėjų 
akį. „Esat jau antras pirkėjas“, 
– džiaugsmo neslepia dar-
žovių pardavėjas. Jo kolega 
skuba iš automobilio traukti 
avietinių pomidorų dėžę. Ir 
neslepia: skanių, ne vande-
ningų ir ne plastmasinių, gauti 
labai sunku: dar ne sezonas. O 
ir skanių atvežti kelias dėžes 
rizikinga: negausūs pirkėjai 

gali ir neišpirkti.
Jei anksčiau tokiu metu jau 

visu įkarščiu vyko prekyba sė-
klomis, tai dabar jų turguje aps-
kritai nėra. Nuolatinės turgaus 
prekiautojos močiutės siūlo 
džiovintų vaistažolių, megztų 
kojinių, medaus: akivaizdu, kad 
noras užsidirbti eurą kitą joms 
atsveria baimę susirgti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Geriems darbams ir karantinas – ne kliūtis

Rokiškio pirminės as-
mens sveikatos priežiūros 
centro direktorė Danguo-
lė Kondratenkienė atvira: 
onkologinis susirgimas 
yra ne priežastis užsida-
ryti tarp keturių sienų. 
Atvirkščiai, bendravimas, 
aktyvus gyvenimas padeda 
sveikti. Pasakojimas apie 
tai, kaip sekasi jos subur-
tai Rokiškio onkologinių 
ligonių asociacijai „Vilties 
žybsnis“ – Socialinės para-
mos centro su partneriais 
įgyvendinamo projekto 
„Bendradarbiavimas ir in-
formacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiš-
kio mieste“ (08.6.1-ES-
FA-T-927 Spartesnis vietos 
plėtros strategijų įgyvendi-
nimas) dalis.

Susibūrė prieš porą metų
Paskata rajono onkolo-

giniams ligoniams burtis 
draugėn tapo 2019 m. rudenį 
įvykęs susitikimas su Pagal-
bos onkologiniams ligoniams 
asociacijos (POLA) vadovais. 
Dėmesys susitikimui buvo 
nemenkas: susirinko artipil-
nė rajono savivaldybės salė. 
Klausimų būta daug. Ir norėta, 
kad susitikimas nebūtų vien-

kartinis. 
Taigi, imta ieškoti, kas 

galėtų tapti POLA ambasa-
doriumi Rokiškio rajone. 
Rokiškio PASPC direktorė 
D. Kondratenkienė neslepia: 
pati susirgusi susidomėjo šia 
organizacija, matė, kiek daug 
ji gali padėti ligoniams. Ir ieš-
kodama kandidatų, kas galėtų 
talkinti rokiškėnams, ėmė ir 
pagalvojo „o kodėl ne aš?“ 

Tiesa, ambasadorės titulas jai 
pačiai dar kiek per skambus, 
mieliau save vadina koordi-
natore.

Ji mano, kad onkologine 
liga sergančiam žmogui, jo ar-
timiesiems svarbu atsikratyti 
stereotipų ir nesislėpti. „Ir pati 
niekuomet neslėpiau, kad akis 
į akį susidūriau su onkologine 
liga. Nepabijojau savo sveiki-
mo istorija pasidalinti viešai 
– galbūt tai padės kitiems“, – 
sakė pašnekovė.

Potencialas didžiulis
Onkologinės ligos – aktua-

lios mūsų visuomenei ir rajo-
nui: vien tik pernai bent kartą 
į Rokiškio PASPC dėl šios li-
gos diagnozės kreiptasi 1761 
kartą. Adociacija „Vilties 
žybsnis“ vienija keliasdešimt 
narių. Ji plėstųsi dar sparčiau, 
tačiau karantinas negailes-
tingai ribojo visus planus ir 
siekius.

Tačiau ir jo metu nuveikta 
išties daug. D. Kondratenkie-
nė atvira: daug ką lėmė ir labai 
geranoriškas Rokiškio rajono 

savivaldybės požiūris. Mūsų 
savivaldybė gerokai anksčiau 
nei kitos pritaikė 80 proc. nuo-
laidą POLA kortelės turėto-
jams važiuoti priemiestiniais 
maršrutais. 50 proc. nuolaida 
taikoma baseino, Rokiškio 
pirties paslaugoms. 

Labai svarbus žingsnis 
buvo ir tai, kad sergantiesiems 
onkologinėmis ligomis rajono 
savivaldybė sutiko skirti vien-
kartines tikslines išmokas, 
neskaičiuodama jų gautų pa-
jamų. „Juk suprantama, kaip 
svarbu sergantiesiems pagal-
ba“, – sakė ji. 

Ne mažiau svarbus ir ge-
ranoriškas kitų rajono įstaigų 
dėmesys. Štai iki pat karan-
tino „Vilties žybsnio“ nariai 
gaudavo kvietimus į Kultūros 
centro renginius. 

Asociacija svarbi ir dėl 
POLA kortelės. Jos turėtojams 
išties labai daug įvairiausioms 
gyvenimo sferoms pritaikytos 
pagalbos: nuo lengvatų vieša-
jam transportui iki nuolaidų 
rekonstrukcinei, plastinei chi-
rurgijai.

Tikisi, kad sakuros 
peržiemojo
Onkologinėmis ligomis 

sergantieji rokiškėnai ne tik 
laukia nuolaidų ir paramos. 
Jie ir patys kuria. Štai parke 
tarp rajono ligoninės ir PA-
SPC iš po sniego jau lenda 
pirmieji pernai pasodintų 
tulpių daigeliai. Su jauduliu 
laukiama, kaip peržiemojo 25 
sakuros, kurias įsigyti ir paso-
dinti padėjo Rimantas Kučins-
kas. Kiekvienas medelis – ne 
tik puošmena, bet ir kiekvie-
no ligonio sveikimo ir vilties 
simbolis. Jau buvo ir smagių 
išvykų į gamtą, ir vertingų 
mokymų. Norėta kartu sutikti 
šv. Kalėdas. Deja, planus teko 
atidėti dėl karantino. 

Tačiau D. Kondratenkie-
nė neabejoja: ateityje „Vil-
ties žybsnio“ veikla bus dar 
labiau matoma. Norintieji 
tapti šios asociacijos nariais, 
prisidėti prie jos veiklos, 
kviečiami kreiptis tel. (8- 
670) 97356

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Pirmojo rokiškėnų susitikimo su POLA vadovais akimirka: Danguolė 
Kondratenkienė (kairėje)POLA projektų vadovei Jolita Vyšniauskienei 
ir ilgamečiam organizacijos viceprezidentui Gediminui Žižiui įtekė 
rokiškėniškų obuolių krepšį. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Brangsta rūkalai, 
daliai žmonių mažėja 
priemokos už vaistus

Nuo kovo 1 dienos Lie-
tuvoje didėja rūkalų ak-
cizai, tačiau pinga vaistai 
nepasiturintiems pensinin-
kams ir neįgaliesiems. 

Akcizų didėjimas yra pa-
skutinis pagal 2019–2021 
metų tabako gaminių akci-
zų planą.  Cigarečių pake-
lis nuo pirmadienio turėtų 
brangti apie 13 centų, pake-
lis cigarilių ar cigarų – apie 
17 centų (jei pakelyje yra 20 
gramų apmokestinamo pro-
dukto), o 30 gramų rūkomo-
jo tabako – apie 42 centais.  

Nuo kovo 1-osios valsty-
bė kiek daugiau kompensuos 
už vaistus ir jų priemokas ne-
pasiturintiems neįgaliesiems 
ir pensininkams. Kompen-
sacijos didėja, nes penkiais 
punktais (nuo 95 proc. iki 
100 proc.) didėja pajamų ro-
diklis, pagal kurį padengia-
mos priemokos, – minimalių 
vartojimo poreikių dydis šie-
met yra 260 eurų. 

Tam numatyta apie 1 mln. 
eurų, didesnių kompensaci-
jų gali tikėtis apie 40 tūkst. 
žmonių. 

BNS inform.

Mažmeninė prekyba 
per metus sumenko 4 proc.,
per mėnesį – 5,1 proc.

Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, išskyrus au-
tomobilių pardavimo ir remonto bei maitinimo ir gėrimų 
įmones, sausį siekė 897,5 mln. eurų (be PVM) – 4 proc. 
mažiau (palyginamosios kainomis) nei 2020-ųjų sausio 
mėnesį.

Sausio mėnesį, palyginti su pernai gruodžiu, mažmeninės 
prekybos apimtys pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus 
įtaką sumenko 5,1 proc., pranešė Statistikos departamentas.

BNS inform.

www.rokiskiosirena.lt

qNaujienos
qSkelbimai

qVideo 
ir fotogalerijos
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GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo, galiu 
dirbti viską. Darbo nebijau, esu 
draugiška. Tel. 8 605 21 782. 
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Didelė darbo 
prižiūrint vaikus patirtis.  
Tel. 8 676 38 138. Rokiškis
• Ieškau darbo servise. Turiu 
patirties ir Tr1, Tr2, B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu supjauti 
malkas. Tel. 8 695 78 132.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalingas ūkio 
darbuotojas, darbui Švedijoje. 
Reikalinga anglų kalba. 
Atlyginimas 10 Eur/val bruto 
(neatskaičius mokesčių). 
Atlyginimas mokamas kas mėnesį, 
darbas su individualios veiklos 
pažymėjimų arba verslo liudijimu. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris, kuri 
galėtų kartu gyventi su moterimi 
nuosavame name ir ją prižiūrėtų, 
slaugytų. Tel. 8 604 18 339. 
Rokiškis
• Ieškomi rąstiniu namų sukirtėjai. 
Tel. 8 688 20 398.  
Rokiškis

KITA

• Juodą masažo stalą. Utena. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 611 56 969.  
Rokiškis
• Masažo stalą. Rudas. Utena. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 611 56 969. 
Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Tena sauskelnes. Dydis XL, 
didelis sugeriamumas, tvirtinimos 
lipdukais. Tel. 8 698 26 187. 
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Arkliukų kolekciją. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Karinį diržą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Krištolinę vazą. Kreiptis telefonu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 05 560. 
Rokiškis
• Nenaudotą, rankų darbo, 
vienetinę lėkštę vaisiams ar kitoms 
gėrybėms. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Žvejybinę peikeną ledui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Knygas mergaitėms. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
Galaxy J4 plius. 2018 m. Skilęs, 
defektas naudotis netrukdo. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8, 64GB. Spalva auksinė. 
Apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Dokumentai, kroviklis, dėkliukas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy A3. Puikios 
būklės, kroviklis, ausinės. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 698 84 137.  
Rokiškis
• iPhone xr 64GB. Dužęs galinis 
stikliukas, baterija - 90 proc. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 603 60 522. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, geros būklės 
telefoną Huawei P9 lite. 2017 m.. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 617 36 931. 
Rokiškis
• Samsung A51. Telefonas naujas. 
Su garantija. Baltos spalvos. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Telefoną Oukitel wp2. Atsparus 
vandeniui ir smūgiams. Viskas 
veikia. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Auksinės spalvos iPhone 6. 
Viskas veikia. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio 
g., Rokiškyje. Butas aštuntame 
aukšte, nekampinis. Puikus 
vaizdas pro langus. Butas šiltas, 
nedidelės šildymo išlaidos. Butui 
priklauso rūsys. Įėjimas į laiptinę 
su magnetiniu raktu arba kodu. 
Reikalingas remontas. Kaina 23800 
Eur. Tel. 8 646 79 264.  
Rokiškis
• Kupiškio miesto širdyje, 
Gedimino g., 2 kambarių butą. 
Butas 3/3a., bendras plotas 59,49 
kv. m. Laiptinėje - 4 butai. Aukštos 
lubos. Kambariai nepereinami, 
butas ne kraštinis. Atskiri vonios ir 
tualeto kambariai. Butui priklauso 
rūsys. Kaina 22900 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Kupiškis
• Klaipėdoje pagamintą garažą 
nusikelti. Nušveistas, paruoštas 
dažymui. vidus iškaltas plokštėmis. 
Išvedžiota elektros instaliacija. 
Ilgis 5.5 m, plotis 3.40 m. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 604 61 511.  
Rokiškis
• Komercinės paskirties namą 
Kupiškyje, Vytauto gatvėje. 
Bendras patalpų plotas - 744,62 kv. 
m. Pirmojo aukšto plotas - 535.12 
kv. m. Antrojo aukšto salės plotas - 
209.50 kv. m. Pastatas renovuotas 
2009 m. Kaina 103000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Kupiškis
• Erdvų ir tvirtą blokinį namą 
Vytauto g., Kupiškyje. Gyvenamo 
namo plotas net 172,86 kv. m. 
Name yra 6 kambariai ir didelis 
rūsys. 7,81 a sklypas. Įvestos visos 
komunikacijos: elektra, miesto 
kanalizacija bei vandentiekis. 
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Kupiškis
• Paslaugų paskirties pastatą – 
Laidojimo namus, K. Būgos g., 
Zarasų m. Bendras plotas – 268 
kv. m. Patalpos šalia Zarasų ežero 
apžvalgos rato (vos už 200 m). 
Aplink pastatą erdvi asfaltuota 
aikštelė – pravažiavimas ratu. 
Kaina 54000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Zarasai
• Ramioje vietoje, šalia miško, 
netoli Dviragio ežero, Krylių k., 
Kamajų sen., Rokiškio raj., rąstinę 
sodybą – vienkiemį su 8.96 ha 
žemės sklypu. 1952 m., vieno 
aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas 124 kv.m. Krosninis 
šildymas, įvesta trifazė elektra.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Rąstinį - apmūrytą gyvenamą 
namą Klišių k., Rokiškio raj. 
Namas 1 aukšto su mansarda, 
pasatatytas 1973 m. Mansarda 
neįrengta. Bendrasis namo plotas 
65,46 kv.m. Po dalimi namo 
yra rūsys. Name įvestas vietinis 
vandentiekis ir kanalizacija. 
Sklypas 28  . Kaina 13900 Eur.  

Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Ežerų apsuptyje, Duokiškio 
mstl., tvarkingą mūrinį namą, 
Kamajų sen., Rokiškio raj. Namas 
pastatytas1989 m., vieno aukšto su 
mansarda. Bendrasis plotas 166,42 
kv. m. 34 a namų valdos sklypas, 5 
kambariai,  rūsys, garažas, ūkinis 
pastatas. Kaina 26900 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Itin ramioje vietoje, medžių 
apsuptyje, Zarinkiškių k., Obelių 
sen., Rokiškio raj., tvirtą, didelę 
sodybą. 70 a namų valdos, namas 
pastatytas 1978 m. Bendrasis plotas 
122,71 kv. m. Mansarda neįrengta. 
Įvesta trifazė elektros instaliacija. 
Bendras vonios ir tualeto kambarys. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių būtą į 
3 ar 4 kambarių butą. Butas 
suremontuotas 2019 m., išskyrus 
vonią su tualetu. Antrasis aukštas. 
Vidurinis butas. Puiki vieta. Šalia 
Senukai, mokyklos ir darželiai. 
Panevėžio g. 30. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 677 90 748. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Taikos g., 5 aukšte. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 675 24 736. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškyje, 
Basanavičiaus g., netoli tvenkinio. 
Sklypas 6 a. Bendrasis plotas 
138,45 kv.m. Šildomas kietu 
kuru, su rūsiu. Trifazė elektros 
instaliacija, garažas su rūsiu. 
Mansarda neįrengta. Kaina 50000 
Eur. Tel. 8 677 59 277.  
Rokiškis
• Rokiškio priemiestyje, apsuptą 
miško, rąstinę sodybą su 0,9282 ha 
namų valdos žemės sklypu. 1940 
m. statybos. Bendrasis gyvenamojo 
namo plotas 92,79 kv.m. Sodyba 
apšildoma krosnimis. Įvestos 
vietinės komunikacijos. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 620 46 281. 
Rokiškis
• Salų dvaro parko apsuptyje, ant 
Dviragio ežero kranto, unikalius 
apartamentus poilsiui. Bendras 
plotas 89,88 kv.m. Įvestos 
komunikacijos. Yra rūsys, 28 a. 
žemės. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto g. 
Naudingas plotas 46,79 kv.m. 
Miesto komunikacijos. Vanduo 
šildomas el. katilu, elektrinė 
viryklė. Tualetas ir vonia atskirai. 
Butui priklauso sandėliukas 
ūkiniame pastate. Atskiras įėjimas 
iš gatvės pusės. Kaina 16900 Eur. 
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• Rokiškio miesto centre, namo 
dalį (31 kv. m.), Respublikos g. 
13-1. Namas apšildomas kietu kuru, 
pajungti radiatoriai. Šalia namo 
pamato yra komunikacijos.  
Tel. 8 688 41 425. Rokiškis

PERKA

• Perku tuščią buitinį dujų balioną. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 613 31 097. 

Rokiškis
• Perkame automobilius visoje 
Lietuvoje. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ford Galaxy. 1999.09.07, 81 kW, 
nauja TA. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• 2004 m. Honda Civic. TA 
iki 2022.05. Rida 240000 km. 
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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 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
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 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Belgravija 
23:50 Alpių detektyvai 
00:30 Langas į valdžią
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Gimę tą pačią dieną
04:50 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:30 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
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 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 I.T. Neribota prieiga
22:25 Vikinglotto 
22:30 I.T. Neribota prieiga
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 I.T. Neribota prieiga
00:05 Skubi pagalba 
01:05 Einšteinas 
02:00 Majų baikerių klubas 
03:05 Vaiduoklių ieškotojai 
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Einšteinas 
05:15 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos

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 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Buvusioji
00:35 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
01:50 Diktatorius
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:35 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys 

07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Tiltas 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Netikėta sėkmė
22:50 Kruvinas sąrašas
00:40 Didžiojo sprogimo 
teorija
01:05 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena

KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 0

3.
04

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 Vakaras su Edita
13:00 Pasaulio puodai
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 (Pra)rasta karta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Širdyje lietuvis
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Dizaino dokumentika
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Vakaras su Edita
04:50 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:15 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kikboksininkas. Atpildas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Kikboksininkas. Atpildas
00:20 Skubi pagalba 
01:20 Einšteinas 
02:15 Majų baikerių klubas 
03:20 Skubi pagalba 
04:05 Einšteinas 
05:30 Atsargiai! Merginos 

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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Po saulėlydžio
00:25 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
01:30 Buvusioji
03:05 Volkeris, Teksaso r
eindžeris 
04:35 Alchemija. VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

06:25 Gordonas Ramzis.
 Iki pragaro ir atgal 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 

11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Tiltas
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 Metro užgrobimas 123
23:10 Netikėta sėkmė
01:00 Didžiojo sprogimo teorija 
01:25 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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05 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 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
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 Vartotojų kontrolė
19:30 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 

– Milano „AX Armani Exchange“. 
Tiesioginė transliacija iš Kauno."
22:05 Auksinis protas
23:30 Raganos medžioklė
01:05 Gyvenimas aukštybėse
03:00 Istorijos detektyvai
03:45 Klausimėlis
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:30 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
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 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Bulius Ferdinandas
21:40 Galaktikos sergėtojai. 2 dalis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Galaktikos sergėtojai. 2 dalis
00:30 Pasiruoškite smūgiui
02:10 Olimpo apgultis
04:15 Majų baikerių klubas
05:20 Atsargiai! Merginos

06:20 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 penktadienis
21:00 Oušeno 8
23:15 Ekstremalus greitis
01:00 Po saulėlydžio
02:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:10 Kalnietis 

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Tiltas 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Ypatinga užduotis
23:25 Metro užgrobimas 123
01:30 Didžiojo sprogimo teorija 
01:55 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Oponentai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena

14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Mūsų gyvūnai
17:00 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laisvės TV valanda
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04:25 Vantos lapas
04:50 „Reali mistika“ 
05:35 Kaimo akademija

Serviso istorijos, Lietuvoje vienas 
savininkas, tvarkingas automobilis, 
tik galinės arkos šiek tiek parūdiję. 
Naujos žieminės padangos, pridėsiu 

vasarinių komplektą. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 625 24 288.  
Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 

dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1999 m., 
universalas, 1.9 l., 81 kW, pakeisti 
diržai. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA, tvarkinga. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Volvo S80. 2008 m., 2.4 l, 
dyzelis, 136 kW. Juodos spalvos, 
pilnos komplektacijos, Lietuvoje 
buvus pirkta nauja iš salono. 
Apdaila sudėta iš 2010 m. Volvo 
automobilio. Gražus ratai, R18, su 
geromis padangomis. 2 rakteliai. 
Kaina 4100 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį el. vežimėlį, 
įkraunamas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 684 70 346. Rokiškis

•  2004 m., 10 mėn., VW Golfas 
4. Universalas, 1.9 l, TDI, 74 kW, 
automatas, pedantiškai prižiūrėtas, 
viskas pakeista, 2 komplektai ratų, 
aparatūra, kondicionierius, rekaro 
šildomas salonas, 4 elektra valdomi 
langai, borto kompiuteris, kablys ir 
t.t.. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Labai geros būklės Audi A4 
S line. 2006 m., 2 l., 125 kW, 
dyzelis, mechanika. Graži, pilna S 
line komplektacija, TA  dar ilgam 
laikotarpiui, 2 rakteliai, maža rida. 
Važiuoja įspūdingai. Kaina 3850 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Geros būklės Ford Mondeo. 2002 
m., 2 l, 96 kW, dyzelis, nemažai 
privalumų, TA ilgam laikotarpiui. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Ford Galaxy, dyzelinas, 1,9 
l, 66 kW. Užsivedai, važiuoja. 
Mažai pažeistas korozijos, kėbulas 
gražus. TA į pabaigą. Išsamesnė 
informacias telefonu. Kaina 550 

Eur. Tel. 8 621 02 037.  
Rokiškis
• Opel Combo. 2007 m., 1.3 l., 
dyzelis, vienatūris, keleivinis, 
kablys, geros padangos, be rūdžių. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1.9 l, 81 kW. 
Užsiveda, rieda gerai. Yra kėbulo 
defektų - pabraižymų, palankstymų. 
Dugnas geras, nesupuvęs, priekinė 
važiuoklė neseniai visiškai 
sutvarkyta, atliktas ratų suvedimas. 
TA iki 2021.08. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 678 77 677. Rokiškis
• 2001 m. Ford Focus. 1,8 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• VW Golf 4. 1,9 l., TDI, 2001 m., 
galiojanti TA. Senasis, gerasis 81 
kW variklis. Automobilis yra šiek 
tiek parūdijęs, yra kablys, talpi 
bagažinė. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 655 19 559. Rokiškis
• Hyundai Santa fe. 2007 m., 2.2 ., 
dyzelinas. Kaina 3600 Eur.  
Tel. 8 618 60 281. Rokiškis

• Tvarkingą automobilį Ford 
Transit. Dyzelis, TA iki 2021.11. 
Dvigubi ratai. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Dviratį 3-6 metų vaikui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Audi A4. 1998 m., 11 mėn. 
Sidabrinės spalvos, mechaninė 
pavarų dėžė, universalas. 
Tvarkingas ir prižiūrėtas 
automobilis. TA iki 2022.11. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 656 24 402. 
Rokiškis
• VW Touran. 2005 m., 1,6 l, 
benzinas, 85 kW. Labai tvarkingas. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Volvo v70. 2000 m., 2,5 l, 103 
kW. TA iki 2022.12. Tvarkingas . 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
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skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 

Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos darbus . 
Tel. 8 614 21 827. Rokiškis
• Tvenkinių kasimas, valymas, 
grunto kasimo-lyginimo, išvežimo 
darbai. Atliekame darbus su 22T 
ilgastrėliu, 21T standartine strėle 
ir 8T ekskavatoriumi. Nuomojame 
savivartį 20T ir tralą iki 25T. 
Galime pastatyti biologinius 
nuotekų valymo įrenginius.  
Tel. 8 621 02 037. Rokiškis

NUOMA

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mažai naudotą lavinamąjį kilimėlį 
. Kaina 20 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Puikios būklės vežimėlį. Pirktas 
naujas. Važinėtas vienos mergaitės, 
metus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 695 73 607. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką Midori Mi 1500R. 
Tvarkingas, su 15,5 HP varikliu, 
kojinis automatas, dėkos plotis 
105. Peiliai, diržai geros būklės, su 
surinkimo krepšiu. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Naują aukštapjovę su priedais. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Armatūrą. 15 strypų po 4 m., 16 
storio. Tel. 8 643 33 201.  
Rokiškis
• Apdailines juostas. 30 mm, 40 
mm, 50 mm, 70 mm.  
Tel. 8 676 38 138. Rokiškis
• Spygliuočių medienos, lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Nenaudotas molines plytas ir 
įvairių rūšių senovines plyteles. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 42 134. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 dalimis. 66, 81, 85 

kW. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Lietus Renault ratus. R16.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• R17, Et 39, Audi ratlankius. 
Vasarines padangas, 235/65, R17. 
Vasarines padangas 5/112. Visi kiti 
be padangų nuo Audi A3, 5/112, Et 
56. Kaina 200 Eur.  

Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2001 m., 1.9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Audi 80 dalimis. 2 l, benzinas, 66 
kW. Tel. 8 603 09 633.  
Anykščiai
• Audi 80 lietus ratus. R15, su 
vasarinėmis padangomis, 4x108 . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Lietus Audi ratus. R15, 80, 4x108 
. Kaina 60 Eur. Tel. 8 603 09 633. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis : VW 
Passat B4, VW Passat B5, VW 
Golf 3, VW Golf 4, Audi a4, Seat 
Cordoba, VW Bora.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Įvairią kino aparatūrą ir jos dalis, 
(nesurinkta), dėžes kino juostoms ir 
kita. Tel. 8 682 42 134. 
 Rokiškis
• Televizorių Samsung. 81 cm 
įstrižainė. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Frezos peilius, nauji, 15 vnt.  
Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Lėkštes, 6 vnt. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis

„Oro navigacija“ pradėjo naudoti 
naują skrydžių valdymo sistemą

Skrydžių valdymo 
bendrovė „Oro navigaci-
ja“ penktadienį pradėjo 
teikti skrydžių valdymo 
paslaugas Lietuvos oro 
erdvėje naudojantis nau-
jąja skrydžių valdymo 
sistema.

Naujai įdiegtą „iTEC“ sis-
temą sudaro trys tarpusavyje 
nepriklausomos, bet susiju-
sios platformos  – skrydžių 
valdymo sistema, skrydžių 
valdymo treniruoklis bei 
skrydžių valdymo sistemos 
testavimo platforma, pranešė 
įmonė. Anot jos, nauja siste-
ma leidžia užtikrinti skrydžių 
saugos ir paslaugų kokybę.

„Naujosios skrydžių val-
dymo sistemos naudojimas 

leis sustiprinti kelionių oro 
transportu saugą, teikiant 
skrydžių vadovams informa-
ciją apie skrydžius iš stebėji-
mo sistemų (antžeminių ir pa-
lydovinių), gretimų skrydžių 
valdymo centrų, Europos oro 
eismo vadybos sistemos tin-
klo valdytojo, centralizuotai 
organizuotų paslaugų Europos 
regione ir iš pačių orlaivių“, 
– pranešime sakė laikinoji 
įmonės vadovė Redvita Čet-
kauskienė.

Visos sistemos įrangos ir 
diegimo vertė siekia 13,5 mln. 
eurų, ją diegė bendrovė „Indra 
Sistemas“.

Operacinės veiklos depar-
tamento vadovo pavaduotojas 
Nerijus Maleckas teigė, kad 
sistema leidžia iš anksto pro-

gnozuoti ir numatyti orlaivių 
trajektorijų konfliktines situ-
acijas, be to naujai atsirado 
duomenų ryšio paslauga, lei-
džianti organizuoti skrydžių 
vadovų ir lakūnų komuni-
kavimą duomenų ryšiu tarp 
skrydžių valdymo centro ir jo 
atsakomybės erdvėje skren-
dančių orlaivių.

Pasak Regiono skrydžių 
valdymo centro skrydžių va-
dovo Etgaro Bukevičiaus, 
skrydžių vadovai galės susi-
siekti su pilotais, naudoda-
mi nekalbinį ryšį – tekstines 
žinutes, o tai leis tiksliau ir 
didesne apimtimi užtikrinti 
ryšio nepertraukiamumą ir 
padidinti oro erdvės pralai-
dumą.

BNS inform.

Dėl COVID-19 atvejų nukeltos Lietuvos futbolo 
Supertaurės rungtynės

Lietuvos futbolo federa-
cija (LFF) pranešė, kad dėl 
COVID-19 atvejų Vilniaus 
„Žalgirio“ ir „Panevėžio“ 
komandose nukeltos se-
kmadienį turėjusios vykti 
Supertaurės rungtynės.

„Gaila, kad susiklostė to-
kia situacija, tačiau visų ren-
ginio dalyvių saugumas yra 

pirmoje vietoje. Sunku priimti 
tokį sprendimą, tačiau visi su-
prantame kokiais laikais da-
bar gyvename“, –  pranešime 
teigė LFF prezidentas Tomas 
Danilevičius.

Abiejų komandų atstovams 
prieš rungtynes buvo atlikti 
privalomi koronaviruso testai.

Anot LFF, teigiamų atvejų 
nustatyta abiejose komandose.

Kitą savaitę Lietuvos fut-
bolo A lygos valdyba žada 
priimti sprendimus dėl toli-
mesnių veiksmų.

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgamin-
ti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Kovo 2-oji, 
antradienis, 
10 savaitė

Iki Naujųjų liko 304 dienos
Saulė teka 7.10 val., 
leidžiasi 17.54 val. 

Dienos ilgumas 10.44 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dautara, Eitara, Eitaras, Eitarė, 

Eitas, Eitautas, Eitautas, Eitautė, 
Eitys, Elena, Helė, Helianta, 

Marcelinas.
Rytoj: Daukantas, Gunda, 

Kunigunda, Nonita, Nona, Tulė, 
Tulgauda, Tulgaudas, Tulkanta, 
Tulkantas, Tulmina, Tulminas, 

Tulvirda, Tulvirdas, Tulvirdė, Uosis.
Poryt: Daina, Daugvarda, 
Daugvardas, Daugvyda, 

Daugvydas, Kazė, Kazimiera, 
Kazimieras, Kazys, Vaclova..

Dienos citata
„Stebuklas, kad stebuklais

 ir toliau tikima“ 
(F. Boitelrokas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1459 m. gimė olandas, 
tapęs popiežiumi Adrianu 
VI. Tai buvo vienintelis šios 
tautybės popiežius.

1801 m. prasidėjo karas 
tarp Ispanijos ir Portugalijos. 
Nesantaika prasidėjo Portu-
galijai atsisakius patenkin-
ti Ispanijos sąjungininkės 
Prancūzijos reikalavimą jos 
naudai atsisakyti didžiosios 
dalies šalies teritorijos.

1882 m. Roderikas Ma-
klynas, vėliau pripažintas 
psichiškai nesveiku, nesė-
kmingai mėgino nužudyti 
Didžiosios Britanijos karalie-
nę Viktoriją.

1949 m. kapitonas Džeim-
sas Galageris pirmą kartą lėk-
tuvu nenutūpdamas apskriejo 
aplink pasaulį. 37 tūkst. 742 
kilometrus jis įveikė per 94 va-
landas ir 1 minutę.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

2007 m. krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas pasi-
rašė tarpvyriausybinį Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos susitarimą dėl 
Baltijos oro erdvės stebėjimo ir 
kontrolės sistemos (BALTNET) 
plėtojimo.

Post scriptum
Prausk neprausęs varną, 

vis tiek ji juoda.

Kefyro keksiukai su obuoliais
Ingredientai: 
• 2 obuoliai (apie 300 g)
• 250 gramų kvietinių miltų
• 250 gramų kefyro
• 3 kiaušiniai
• 120 gramų cukraus
• 100 gramų sviesto
• 1 šaukštelis kepimo miltelių
• šiek tiek cukraus pudros 
(nebūtina)

Gaminimas:
Sviestą ištirpinti ir palikti 
pravėsti. Kiaušinius lengvai 
išplakti su kefyru. Berti cu-
krų, miltus, kepimo miltelius 

ir išmaišyti iki vientisos tešlos be gumuliukų. Nuolat maišant tešlą, plona srovele 
supilti atvėsusį sviestą. Obuolius išvalyti ir supjaustyti smulkiais kubeliais. Įmaišyti 
į tešlą. Tešlą sudėti į formeles, užpildant 2/3 formelės tūrio, nes kepdami dar šiek 
tiek pakils. Kepti iki 190 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje (kaitinimas viršus+apačia) 
apie 40 minučių. Ar iškepė, patikrinti mediniu smeigtuku. Iškepusius galima pa-
barstyti cukraus pudra.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 2 d. Naktį 1

Dieną 8
ŠV,  
6-12 m/s

Kovo 3 d. Naktį -1
Dieną 6

V,
4-9 m/s

Kovo 4 d. Naktį 0
Dieną 2

ŠV, 
4-9 m/s

Orų prognozė kovo 2-4 d.

Nesulaukiantieji vairavimo egzaminų rengia 
piketą, „Regitra“ pasiruošusi juos atnaujinti

Būsimi vairuotojai bei vaira-
vimo mokyklos, nesulaukiantys, 
kol bus atnaujinti praktiniai vai-
ravimo užsiėmimai ir egzaminai, 
ateinantį trečiadienį rengia pike-
tus Vilniuje ir Klaipėdoje.

Egzaminus vykdanti „Regitra“ 
BNS tvirtino egzaminus beveik 11 
tūkst. asmenų atidėjusi iki kovo pa-
baigos – tiek, kiek gali aptarnauti 
maždaug per mėnesį. Kartu įmonė 
pabrėžia, jog būtų pasiruošusi eg-
zaminus bet kada atnaujinti, jei tik 
tai padaryti leis Ministrų kabinetas.

Vyriausybės atstovai primena, 
kad epidemiologinė situacija dar 
negerėja ir žada siekti atlaisvinimų 
palengva, vakcinuojant ir testuojant 
gyventojus.

Protesto akcijos iniciatorė Ne-
ringa Pekarskaja BNS sakė, kad 
Klaipėdoje gautas leidimas pike-
te prie savivaldybės dalyvauti 15 
žmonių, Vilniuje dalyvaus iki 100 
žmonių. Planuojama, kad jie atvyks 
mokomaisiais automobiliais suda-
rydami koloną, dalis protestuotojų 
su plakatais planuoja atvykti elek-
triniais paspirtukais ar dviračiais. 

„Mūsų tikslas yra, kad kuo grei-
čiau atnaujintų tuos egzaminus. Jei 
kitą savaitę – būtų stebuklas. Mes 
tai ir norime ištransliuoti, kad Vy-
riausybė turėtų atsižvelgti į tai, kad 
ne tik parduotuvėse, grožio salo-
nuose gali rinktis žmonės, bet jie 
nori ir laikyti egzaminus, susirasti 
darbus“, – sakė N. Pekarskaja. 

Ji pasakojo pati laukianti egza-
minų nuo sausio pradžios, po pernai 
išlaikyto teorinio egzamino, tačiau 
žinanti ir žmonių, kurie egzamino 
laukia ir pusmetį.

„Pati gyvenu Vilniaus užmies-
tyje, vaiką į darželį šiuo metu rei-
kia vežioti su autobusu, iki stotelės 
reikia 15 minučių eiti per sniegą. 
Tikrai, bent jau man, yra sudėtinga, 

nes dėl susisiekimo negaliu ieškoti 
ir darbo pagal savo profesiją, nors 
esu baigusi viešuosius ryšius su ko-
munikacija. Tai – mano problema, o 
kai kurie kiti nori laikyti B, C kate-
gorijos egzaminus, turėjo susijusius 
darbų pasiūlymus iš užsienio, bet jų 
teko atsisakyti, nes nėra galimybės 
egzaminus išsilaikyti“, – pasakojo 
N. Pekarskaja.

Premjerės Ingridos Šimonytės 
atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė 
sako, kad prašymai yra girdimi, bet 
galimybes riboja negerėjanti epide-
miologinė padėtis.

„Vyriausybė girdi visus. Tačiau 
kol kas situacija nėra tiek gerėjanti, 
kad vienu metu galima būtų atlais-
vinti daug veiklų. Suprantame ka-
rantino nuovargį ir norą gyventi lais-
viau, tačiau kol skiepų nėra gavusi 
vyriausioji ir pažeidžiamiausioji 
visuomenės dalis, laisvėjimą galime 
sau leisti tik plėsdami testavimo ap-
imtis“, – BNS sakė R. Jakilaitienė.

Vyriausybė deda viltis į kitą 
savaitę Lietuvą pasiekti turinčius 
antigenų testus, taip pat į baigiamą 
eksperimentą su kaupinių testavimu 
– tikimasi, kad šis metodas toliau 
leistų efektyviai testuoti didelius ko-
lektyvus.

„Sveikatos apsaugos ministerija 
plečia profilaktinio testavimo grupių 
sąrašą, į jį įtraukdama tuos, kurie 
savo veikloje turi tiesioginį kontaktą 
su žmonėmis. Visai tai mums turėtų 
padėti rasti sprendimus kaip palen-
gva, kaip įmanoma saugiau atsisakyti 
ribojimų“, – tvirtino R. Jakilaitienė.

„Regitra“ BNS informavo, kad 
suplanuotus vairavimo egzaminus 
nuspręsta atidėti iki kovo 31-osios, 
bet „ši data gali keistis Vyriausybei 
priėmus atskirus sprendimus dėl ka-
rantino sąlygų švelninimo“.

Būsimiems vairuotojams kol kas 
rekomenduojama registruotis nuo 
balandžio 1-osios.

„Atsižvelgiant į tai, kad situa-
cija gali pasikeisti, kaip ir iki šiol, 
egzaminai bus atšaukiami etapais. 
Klientams daryti nieko nereikia, 
nes šis procesas vyksta automa-
tiškai. Kiekvienas apie atšauktą 
egzaminą yra informuojamas as-
meniškai SMS žinute“, – BNS in-
formavo „Regitra“.

Vairuotojus egzaminuojanti 
valstybės įmonė taip pat pabrė-
žia, kad dėl karantino nevyksta ir 
praktiniai vairavimo užsiėmimai 
vairavimo mokyklose, tad juos 
atnaujinus pirmiausia egzaminus 
laikytų tie, kurie planavo tai daryti 
per karantiną.b„Regitra“ atkreipia 
dėmesį, kad laikantis saugumo, 
visuose egzaminų automobiliuose 
dar pirmojo karantino pernai metu 
buvo įrengtos specialios pertvaros, 
atskiriančios klientą nuo egzami-
nuotojo, o siekiant reguliuoti srau-
tus egzaminuotojai dirbtų ilgiau 
arba papildomomis dienomis.

„Regitra“ yra pasiruošusi atnau-
jinti praktikos egzaminų veiklą, tad 
tikimės, kad situacija šalyje pagerės 
ir greitu metu tai galėsime pada-
ryti“, – teigiama BNS atsiųstame 
atsakyme. Šiuo metu „Regitroje“ 
kontaktiniu būdu, bet laikantis visų 
saugumo reikalavimų, vyksta teo-
rijos egzaminai, įprastai jie galioja 
metus, bet dėl karantino jų galioji-
mas pratęstas dar pusmečiui, po jau 
metus tebesitęsiančios ekstremalios 
situacijos nutraukimo.

Pagal Vyriausybės patvirtintą 
karantino švelninimo planą, prak-
tinio vairuotojų mokymo ir vai-
ravimo egzaminai bei vairavimo 
mokymai būtų atnaujinti, kai ko-
ronaviruso atvejų rodiklis nukristų 
žemiau 200 naujų užsikrėtimų 100 
tūkst. gyventojų per dvi savaites ri-
bos, o teigiamų testų dalis sudarytų 
ne daugiau nei 10 procentų.

BNS inform.

Prieš Lietuvos–Lenkijos 
santykius buvo įvykdyta 
informacinė ataka

Prieš Lietuvos–Lenkijos 
santykius penktadienį buvo 
įvykdyta informacinė ataka, 
viename iš lenkiškų portalų 
patalpinant melagingą žinu-
tę, pranešė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija (URM).

Pasak URM, melagingo 
pranešimo, kuris trumpai 
buvo pasirodęs viename iš 
lenkiškų portalų, taikiniu 
tapo Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Gabrielius 
Landsbergis, Lenkijos politi-
nė vadovybė bei JAV kariai.

Reaguodama į šį dezin-
formacinį išpuolį Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija 
praneša bendradarbiaujanti 
su Lenkijos kolegomis.

URM taip pat atkreipia 
dėmesį į pastaruoju metu su-
intensyvėjusias informacines 
bei kibernetines-informaci-
nes atakas, kuriomis „siekia-

ma pakenkti draugiškiems 
Lietuvos-Lenkijos santy-
kiams ir kiršinti lietuvių ir 
lenkų tautas“.

Seimo kanceliarija penk-
tadienio vakarą informavo, 
kad melaginga informacija 
buvo platinama pasinaudo-
jus parlamentarės, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
frakcijos narės Aušrinės No-
reikienės vardu, į jos pašto 
dėžutę ar kompiuterį įsilaužta 
nebuvo.  

„Seimo kanceliarija in-
formuoja, kad į Seimo narės 
pašto dėžutę ar kompiuterį 
įsilaužta nebuvo. Informa-
cinės atakos organizatoriai 
pasinaudojo Seimo narės 
vardu, neteisėtai nurodydami 
jos elektroninio pašto adre-
są, kaip šių laiškų siuntėją“, 
– teigia Seimo kanceliarijos 
komunikacijos atstovai.

BNS inform.

Maisto ir veterinarijos tarnyba: 
didėja paukščių gripo rizika

Lietuvos ornitologų 
draugijai stebint prasidė-
jusią pavasarinę paukščių 
migraciją ir pirmuosius šalį 
pasiekusius ar praskren-
dančius paukščius, Mais-
to ir veterinarijos tarnyba 
įspėja apie augančią riziką 
naminiams paukščiams už-
sikrėsti paukščių gripu.

Tarnyba skelbia, jog na-
minių paukščių augintojai 
turėtų apsaugoti laikomus 
paukščius, tinkamai laikytis 
biologinio saugumo ir kitų 
reikalavimų.

„Naminiai paukščiai yra 
ypač imlūs paukščių gripo 
virusui, todėl paukščių lai-
kytojų prašome įvertinti ky-
lančias rizikas ir dar atidžiau 
saugoti paukščius nuo šios 
greitai plintančios užkrečia-
mosios ligos“, – pranešime 
sakė tarnybos vadovas Darius 
Remeika.

Pasak šalies ornitologų, šiuo 
metu paukščiai intensyviau 
traukia vakarinėje šalies daly-
je, daugiausia pamariu ir pajū-
riu, kur sniego beveik nelikę, 
todėl gali nusileisti pasimaitin-
ti. Dar po savaitės ar dviejų jie 
skris per visą Lietuvą.

Migracijos metu privalo-
ma laikinai laikyti naminius 
paukščius uždarytus, juos 
išleisti galima tik į aptvertas 
teritorijas, nesusisiekiančias 
su vandens telkiniais.

Tarnybos duomenimis, di-
delio patogeniškumo paukš-
čių gripas naminių paukščių 
laikymo vietose šiemet jau 
nustatytas 24 Europos vals-
tybėse, daugiausia protrūkių 
kilo Prancūzijoje (409), Vo-
kietijoje (33), Lenkijoje (24), 
vienas ligos atvejis sausio 
pradžioje užregistruotas ir 
smulkiame naminių paukščių 
ūkyje Lietuvoje.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Pi-
nigų jūs turėsi-
te. Tačiau juos 
leisti derėtų ne 

impulsyviai, o kruopščiai 
apgalvojant. Atminkite, kad 
skolinti pinigus be garanti-
jų, ypač didelėmis sumomis, 
yra, geriausiu atveju, lengva-
būdiška, blogiausiu atveju 
– neatsakinga. Vykstančius 
įvykius analizuokite remda-
miesi sveiku protu ir logika. 
Nesekite populiariomis sveti-
momis nuomonėmis. Nekriti-
kuokite draugų ir kolegų. At-
minkite, kad jūsų netolimoje 
ateityje atsiras bus šiokių 
tokių naujovių, kurios sutvir-
tins ir gerokai pagerins jūsų 
finansinę padėtį. Jūsų savait-
galio planai skirsis nuo jūsų 
šeimos planų. Meilės fronte 
neduokite peno apkalboms ir 
saugokite savo santykius nuo 
svetimų akių. 

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
gausite šiokių 
tokių finansinių 

įplaukų. Jei jums atrodo, kad 
gaunate per mažą algą, pa-
galvokite, kad daug kam šiuo 
metu nelengva. Nereikalau-
kite per daug. Savaitė žada 
palankias tendenencijas dau-
gelyje sričių. Tačiau kol kas 
derėtų savo planus laikyti 
paslaptyje, nebent norite, kad 
jie neišsipildys. Teks atlai-
kyti ir kenkėjiškus išpuolius. 
Savaitės viduryje bus gausu 
susitikimų, bendravimo, de-
rybų ir nesibaigiančių reika-
lų. Meilės fronte jokiu būdu 
nesiginčykite ir nesiaiškinki-
te santykių.

D V Y N I A I . 
Laukia finansinė 
sėkmė. Būkite ak-
tyvūs, pozityvūs, 

tikėkite savo intuicija, veikite 
drąsiai ir kūrybiškai. Galite 
sulaukti labai malonių per-
mainų savo gyvenime, kurios 
bus ir finansiškai naudingos. 
Šią savaitę laukite malonių 
žinių meilės fronte: galbūt 
įvyks pasimatymas ar jums 
prisipažins meilėje. Dvasi-
nis tobulėjimas yra sunkiai 
pastebimas, tačiau visiškai 
nereiškia, kad jis yra nenau-
dingas. Skirkite tam daugiau 
dėmesio ir pajusite to rezulta-
tus. Ne plaukite prieš srovę, 
bet gaudykite sėkmės bangą. 
O jau tada galėsite imtis labai 
rimtų planų.

VĖŽYS. Ti-
kėtini proveržiai 
karjeros srityje ir 
ženklus finansinės 

padėties pagerėjimas. Pavyks 
išspręsti daug su profesine 
veikla susijusių problemų. 
Saugokitės neapgalvotų kal-
bų ir sprendimų, nesivado-
vaukite emocijomis. Tai, 
kas šiandien kelia rūpesčių 
ir erzelį, rytoj kels tik men-
ką šypseną. Džiaukitės kitų 
žmonių pasiekimais, suren-

Astrologinė prognozė savaitei 
kite smagią šeimos popietę. 
Penktadienį, užuot sprendę 
daugelį mažų, įkyrių reikalų, 
susitelkite į svarbesnių pro-
blemų sprendimus.

LIŪTAS. Kai 
kuriose srityse 
jūsų finansinės 
galimybės bus 

jau apribotos. Nesigriebkite 
spręsti kelių uždavinių iš kar-
to: jūs tiesiog nespėsite gerai 
atlikti tų darbų. Ir tai rimtai 
atsilieps jūsų reputacijai. Sa-
vaitės pradžia palanki kar-
jeriniam augimui ir svarbių 
reikalų sprendimui. Jei kils 
problemų profesinėje sferoje, 
tvirtai laikykitės užsibrėžtų 
tikslų ir pozicijų. Jums užteks 
jėgų įgyvendinti savo planus. 
Jei sulauksite kolegų ir vado-
vų patarimų, neatmeskite jų, 
tokie patarimai bus vertingi. 
Antrąją savaitės pusę skirkite 
kokybiškam poilsiui, išvykai 
į gamtą. Šeštadienį laukite 
sudėtingo pokalbio su gimi-
naičiais: elkitės pagarbiai, bet 
nenusileiskite, neskubinkite 
įvykių. Jei perlipsite per savo 
ambicijas, santykiuose su 
mylimu žmogumi išvengsite 
povandeninių srovių. 

M E R G E L Ė . 
Jei nesimėgausite 
per dažnais vizi-
tais į parduotuves, 

finansinė padėtis bus pakan-
kamai stabili. Antradienį gau-
site pinigų, o štai savaitgalį 
nemažą dalį išleisite kažko-
kioms dovanoms. Jus labai 
džiugina atsivėrusios galimy-
bės, tačiau nesidžiaukite, kad 
nesuerzintumėte savo kolegų. 
Antradienį teks taikdario vai-
dmuo: jūsų bičiuliai susipeš 
ir teks juos raminti. Savaitės 
pabaigoje leiskite sau pailsė-
ti ir pasilinksminti. Savaitė 
palanki ir šeiminėms proble-
moms spręsti. Jus apstulbins 
mylimojo žmogaus pavydas, 
neieškokite to priežasčių sa-
vyje. Tai jo problemos.

S VA R S T Y -
KLĖS. Palanki 
savaitė. Darbas 
neš jums ir ma-

lonumą, ir naudą. Kolegos 
ir viršininkas vertins jūsų 
nuomonę. Galite tikėtis net-
gi premijos. Sulauksite labai 
viliojančių pasiūlymų, nesku-
bėkite jų priimti. Sunku bus 
prognozuoti įvykius darbe. 
Būkite aktyvūs ir iniciatyvūs 
savo asmeniniame gyvenime.  
Turėsite daug darbo, bet jūsų 
pastangos bus atlygintos. Ke-
tvirtadienis palankus metas 
pradėti ilgalaikius projektus, 
jums pasiekiami patys ambi-
cingiausi tikslai. Jei spręsite 
ne savo problemas, greitai 
pajusite ir fizinį, ir emocinį 
nuovargį. Skirkite dėmesio 
savo reikalams. Meilės sfero-
je šiokia tokia sumaištis.

S K O R P I O -
NAS. Sudarysite 
kažkokį labai nau-
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Rokiškio kaimiškoji seniūnija: 
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dingą sandorį, greičiausiai 
susijusį su nekilnojamuoju 
turtu. Apskritai laukia labai 
maloni ir sėkminga savaitė. 
Ji puikiai tinka ir aktyviai 
veiklai, ir poilsiui. Kad ir kuo 
beužsiimtumėte, nepamirški-
te mylimo žmogaus, jis jus 
įkvėps sėkmei. Jei kažkas 
nesiseka ir stringa, nebandy-
kite šių reikalų spręsti jėga, 
atkakliomis pastangomis: vis 
tiek nieko gero iš to nebus. 
Skirkite laiko ir dėmesio savo 
mylimam žmogui, stenkitės 
ieškoti bendrų užsiėmimų ir 
interesų.

ŠAULYS. An-
tradienis bus la-
bai palanki diena. 
Mat kažkas ruo-

šiasi jums grąžinti seną skolą. 
Trečiadienį ir šeštadienį teks 
skirti darbui daugiau laiko, 
nei būsite tam numatę. Ver-
tėtų tam skirti dėmesio, nes 
numatomas labai neblogas 
atlygis. Šią savaitę jums pri-
reiks įžvalgumo ir gebėjimo 
greitai priimti sprendimus. 
Ketvirtadienis – palanki die-
na mokytis, ypač nuotoli-
nėms paskaitoms. Penktadie-
nį tikėtina sėkmė derybose. 
Dėmesys ir taktas bus tai, kas 
atneš sėkmę jūsų santykiuose 
su mylimu žmogumi. Būkite 
švelnūs ir dosnūs. Apie save 
primins ir sveikata.

OŽIARAGIS. 
Atsiras galimybių 
stabilizuoti savo 
finansinę padėtį. 

Visgi būkite atidūs ir atsar-
gūs. Ypač saugokite savo 
internetinės bankininkystės 
duomenis. Bendravimas su 
partneriais, bendri projektai 
užims beveik visą jūsų lai-
ką. Skambučių lavina, doku-
mentų rengimas užims daug 
laiko ir pastangų, todėl labai 
svarbu parengti gerą veiksmų 
planą ir jo laikytis. Savaitga-
lį skirkite laiko kokybiškam 
poilsiui. Mylimam žmogui 
reikia jūsų paramos, o ne kal-
tinimų ir pamokymų bei mo-
ralizavimų.

VA N D E N I S . 
Jūsų išlaidos ge-
rokai viršys paja-
mas. Antradienį 

labai konfliktiška diena, bet 
dėl jūsų kaltės. Stenkitės bent 
jau susitaikyti su kolegomis. 
Būkite sąžiningi su savimi 
ir su aplinkiniais, neperver-
tinkite šios savaitės įvykių ir 
savo vaidmens juose.

ŽUVYS. Skir-
kite laiko ne tik 
problemų spren-
dimui, bet ir jų 

atsiradimo priežastims ana-
lizuoti. Ypač daug dėmesio 
skirkite santykių su vadovy-
be raidai. Apgalvokite savo 
perspektyvas ir imkite ramiai 
veikti. Ketvirtadienis jus nu-
stebins: turėsite tiek idėjų, 
kad sulauksite didžiulio dė-
mesio ir sėkmės. 

Testamentus sudaro vis daugiau jaunų žmonių
Pernai Testamentų re-

gistrui patikėta saugoti 
19,5 tūkst. naujų testa-
mentų, o turto palikimą 
registruoja vis jaunesni 
žmonės.

Kaip skelbia Teisingumo 
ministerija, vidutiniškai tes-
tamentų registrui perduoda-
ma apie 20 tūkst. naujų tes-
tamentų per metus.

Dažniausiai testamentus 
sudaro vyresni kaip 70 metų 
asmenys, bet pernai 40 proc. 
padaugėjo turto palikimą 
registravusių asmenų iki 30 
metų. 2020 metais moterys 
sudarė apie 14 tūkstančių 
testamentų, vyrai – apie 8 
tūkstančius.

Dažniausiai testamentą, 

kuriame surašoma, kokį tur-
tą ir kam žmogus palieka po 
mirties, tvirtina notaras, ta-
čiau žmogus gali surašyti ir 
asmeninį testamentą.

Asmeninis testamentas 
turi būti surašytas testatoriaus 
ranka. Jame privalo būti įvar-
dintas testatoriaus vardas, pa-
vardė, testamento sudarymo 
data, vieta bei testatoriaus va-
lia, taip pat privalus testato-
riaus parašas. Toks testamen-
tas negali būti atspausdintas.

Asmeninis testamentas, 
perduotas saugoti notarui, 
taip pat registruojamas Testa-
mentų registre. Jei asmeninis 
testamentas nebuvo perduo-
tas saugoti notarui, ne vėliau 
kaip per vienerius metus po 
testatoriaus mirties, jį būtina 

pateikti tvirtinti teismui.
Testamentų registro duo-

menys apie sudarytus testa-
mentus ir palikimo priėmi-
mo faktus yra teikiami tik po 
testatoriaus mirties.

Testamentų registrą val-
do Teisingumo ministeri-
ja, šis registras nėra viešas, 
kaupiami duomenys tik apie 
testamento sudarymo faktą, 
o informacija apie jo turinį, 
testatoriaus išreikštą valią ir 
paveldėtą turtą, nėra regis-
truojama.

Testamentų registre sau-
goma informacija apie be-
veik pusę milijono testamen-
tų, kuriuos sudarė Lietuvoje 
ir užsienyje gyvenantys as-
menys.
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Valstybė ir savivaldybės sausį gavo 1,4 mln. eurų 
neplanuotų pajamų

Valstybės biudžetas ir 
savivaldybių biudžetai sau-
sio mėnesį pajamų gavo 1,4 
mln. eurų (0,2 proc.) dau-
giau nei planuota, tačiau 
60,3 mln. eurų (6,5 proc.) 
mažiau nei 2020 metų tuo 
pačiu laikotarpiu.

Pajamų į valstybės biu-
džetą sausį gauta 757 mln. 
eurų – 7,4 proc. (60,3 mln. 
eurų) mažiau nei 2020 metų 
sausio mėnesį, pajamų iš 
mokesčių gauta 750,7 mln. 
eurų, arba 4,2 proc. (32,7 
mln. eurų) mažiau, pranešė 
Finansų ministerija.

Pridėtinės vertės mokes-
čio (PVM) pajamos siekė 
492,7 mln. eurų – 3,9 proc. 

(20,2 mln. eurų) mažiau nei 
pernai sausį, tačiau 3,1 proc. 
(14,8 mln. eurų) daugiau nei 
planuota. Už visas akcizines 
prekes gauta 127,8 mln. eurų 
– 9,2 proc. (13 mln. eurų) ma-
žiau nei 2020-ųjų sausį, ta-
čiau 3,3 proc. (4,1 mln. eurų) 
daugiau nei planuota.

Valstybės biudžeto ir savi-
valdybių biudžetų pajamos iš 
gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) buvo 198,9 mln. eurų 
– 1,1 proc. (2,1 mln. eurų) 
daugiau nei 2020 metų sausio 
mėnesį ir 1,4 proc. (2,7 mln. 
eurų) daugiau nei planuota.

Pelno mokesčio gauta 8,1 
mln. eurų – 24,1 proc. (1,6 
mln. eurų) daugiau nei pernai 
sausį ir 2,3 proc. (0,2 mln. 

eurų) daugiau nei planuota. 
Anot ministerijos, pirmasis 
reikšmingas pelno mokesčio 
mokėjimo terminas yra kovo 
15 diena, todėl sausio mėne-
sio pelno mokesčio pajamos 
yra atsitiktinio pobūdžio.

Kitų (nemokestinių) pa-
jamų, išskyrus ES lėšas, į 
valstybės biudžetą gauta 6,3 
mln. eurų – 81,5 proc. (27,6 
mln. eurų) mažiau nei 2020 
metų sausio mėnesį ir 77,3 
proc. (21,3 mln. eurų) ma-
žiau nei planuota.

Patvirtintas 2021 metų 
valstybės biudžeto pajamų 
planas (be ES lėšų) sudaro 
8,989 mlrd. eurų, su ES lė-
šomis – 11,252 mlrd. eurų.
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Lietuvoje pramonės gamintojų kainos 
per metus krito vienintelėje iš Baltijos šalių

Lietuvoje pramonės produk-
cijos gamintojų kainų indeksas 
per metus smuktelėjo vieninte-
lėje iš Baltijos valstybių.

Nacionalinių statistikos tarny-
bų duomenimis, praėjusį mėnesį, 
palyginti pernai sausiu, Lietuvos 

pramonės produkcijos gamintojai 
kainas sumažino 6,3 proc., o Latvi-
jos ir Estijoje – padidino atitinka-
mai 0,7 proc. ir 2,3 procento.

Sausį, palyginti su gruodžiu par-
duota Lietuvos pramonės produkci-
ja pabrango 1,4 proc., Latvijos – 1,0 
proc., Estijos – 0,8 procento.

Be naftos produktų, kurie 
Lietuvoje gaminami vienintelėje 
iš Baltijos valstybių, Lietuvos 
pramonės produkcijos gamin-
tojų kainų indeksas per mėnesį 
padidėjo 0,1 proc., o per metus 
– sumažėjo 1,4 procento.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

kad vienas kinas sugalvos 
suvalgyti nešviežią 
šikšnosparnį.

***
Suvalkiečio atradimas: 

jie arbatos pakelį užplikyti 
daugiau nei tris kartus, tai 
pakelio siūliukas labai tinka 
lopyti tamsioms kojinėms.

***
Nusipirkau druskos. Kad 

suberčiau ją į druskinę, pakelį 
teko padaužyti plaktuku. 
Perskaičiau užrašą: „Akmens 
druska“. O juk iš tiesų, 
neapgavo bjaurybės.

***
Nelaimė viena nevaikšto. 

Kartu su savimi ji dar ir darbą 
paprastai pasiima.

***
Valytoja, dirbanti 

nuotoliniu būdu, kartą per 
dieną prisijungs prie jūsų 
kompiuterio ir išvalys 
šiukšliadėžę.

***
Sako, kad kvailiams ir 

girtuokliams sekasi. Dabar 
sunprantu, kodėl studentai – 
patys sėkmingiausi žmonės.

***
Vakar buvo toks rūkas, 

kad kaimynė namo grįžo su 
svetimu vyru.

***
Rekomenduojama paleo 

dieta, arba, kaip maitinosi 
mūsų protėviai. Pusryčiai – 
vanduo. Pietūs – vanduo ir 
sauja šaknelių. Vakarienei 
– mamutas ir vanduo. Jei 
mamuto nudobti nepavyko, 
teks apsieiti vienu vandeniu.

***
– Aš visus pinigus išleidžiu 

psichologei.
– Kas tau nutiko?
– Aš ją vedžiau.
***
Kaimyninėje šalyje 

neplanuotas susirinkimas 
tėvynės gynėjų dienos proga 
buvo išvaikytas tėvynės 
gynėjų. 

***
Vilnonės kojinės – 

močiučių kartos primestos 
vertybės.

***
Išleista nauja vienos tautos 

Kamasutros versija: ten prie 
visų pozų nupiešta dar ir 
mama, pasakinėjanti, kaip 
teisingai tai daryti.

***
Laukdamas, kada pagaliau 

atsilieps visuomenės sveikatos 
centro specialistai, sergantysis 
covid-19 išklausė visas 
Mozarto simfonijas.

***
– O tu kas būsi?
– Vagis.
– O ko toks mažas?

Vyriška logika:
– Sužinosiu - užmušiu.
Moteriška logika:
– Nors užmušk - 

sužinosiu...
***
Tardytojas:
– Ar atpažįstate šį peilį?
– Žinoma.
– Vadinasi, pripažįstate, 

kad šis peilis jums matytas!
– Kaip jis bus nematytas, 

jei man jį rodote jau trečią 
savaitę iš eilės!

***
Pokalbis viename Teksaso 

salūne:
– Džo, ko tu toks 

pasipūtęs?
– Ką tai turėtų reikšti?
– Aš vakar į tave 

iššaudžiau visą pistoleto 
apkabą, o tu net neatsisukai.

***
Įeina muitininkas į 

traukinio kupė ir klausia:

– Ginklai, kontrabanda, 
narkotikai?

– Puodelį kavos, prašyčiau.
***
Susirašinėjimas su žmona 

(SMS):
– Brangioji, tu pas mane 

pati geriausia!
– Geri ar lygini?
***
– Kas yra raudona ir kenkia 

dantims?
– Plyta.
***
Drabužių dėsnis: kuo labiau 

esi susierzinęs, tuo dažniau jie 
užsikabina ant durų rankenų.

***
– Ką veikia krepšininkai, 

kai jie nežaidžia?
– Jie eina į kiną ir ten sėdi 

pirmosiose eilėse.
***
Nei Nostradamusas, nei 

Vanga, nei kiti aiškiaregiai 
taip ir nesugebėjo išpranašauti, 

– Kišenvagis.
***
Policininkas sustabdo 

vairuotoją:
– Tamsta važiavote per 

sankryžą degant raudonam 
šviesoforo signalui.

– Ne toks jis ir raudonas! 
Blyškiai rožinis kažkoks.

***
– Panele, atrodo, kad jūs 

vairuojate neblaivi. Teks atlikti 
testą dėl alkoholio.

– Puiku. Kokį alkoholį 
testuosim?

***
Madingi tėvai parduotuvėje 

vaikšto su mažyle. Mergytė 
prašo mamos:

– Mama, nupirk man va tų 
dešrelių su tigriuku.

– Nepirksiu. Mama perka 
tik naudingą maistą.

Mergytė:
– O tėtis – skanų!
***
Iš visų nano technologijų 

mūsų gamykloje prigijo tik 
nanoalgos.

***
Australija, paplūdimys. 

Turistų porelė deginasi. Staiga 
moteris rodo vyrui:

– Tu žiūrėk, šventasis 
vandeniu bėga.

Pro šalį einantis vietinis 
pataiso:

– Joks čia ne šventasis. Čia 
mūsų Džonis. Nuo ryklio bėga.

***
Į povandeninę valtį 

paskirtas naujas kokas. Valtis 
išplaukė. Kokas persigandęs 
atbėga pas kapitoną:

– Mums skubiai reikia 
išplaukti į vandens paviršių.

– Čia gi dabar! O kodėl?
– Matote, aš šaldytus 

koldūnus verdu. Ten parašyta, 

palaukti, kol iškils į paviršių 
ir pavirti dar 10 minučių.

***
– Aš savo mylimajai po 

eglute dovaną padėjau.
– Ir ką ji?
– Iki šiol ieško. Miškas tai 

didelis.
***
Perpildytame autobuse 

pikta močiutė kreipiasi į 
dailią panelę:

– Matyt striptizo šokėja 
būsi?

Panelė susigėdusi:
– Iš kur sužinojote?
– Tu gi už stulpo koja 

laikaisi.
***
Daili panelė šokiuose 

pastebi, kad prie jos 
klijuojasi gerokai jaunesnis 
vaikinas. Kai jis pakviečia 
šokti, ji atsako:

– Atleiskite, bet su vaiku 
aš nešoksiu.

Vaikinas, nepasimetęs 
garsiai rėžia:

– Atleiskite, nežinojau, 
kad jūs laukiatės.

***
Skelbimas lėktuve:
– Sveiki, mūsų lėktuvas 

leidžiasi. Jei turite kroviklį, 
tinkantį lėktuvui, atneškite jį 
į pilotų kabiną.

***
Į policijos komisariatą 

atveža girtuoklį. Šis nerimsta 
ir reikalauja policininkų 
paaiškinti, kodėl jis suimtas.

– Kaip girtų muštynių 
dalyvis, – paaiškina 
pareigūnas.

Girtuoklis, apsidžiaugęs, 
atsiraito rankoves, 
sugniaužia kumščius ir sako:

– Puiku. O tai kada 
pradedam?

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Salonas 
Paulina
Dovanos į namus
Tel. 869816377

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

BALDAI

• Sofos komplektą. Dviejų dalių 
minkšta dalį. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina sutartinė. 
Skambinti po 16 valandos.  
Tel. 8 626 76 828. Rokiškis
• Dirbtinės odos, mažai naudotą 
sofą (skirta namų kinui, ištiesiama). 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis
• Geros būklės sofą - lovą. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Geros būklės fotelius. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Pakabinamą vonios spintelę. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 605 90 025. 

Rokiškis
• Geros būklės mažą drabužių 
spintą su dviem erdviais stalčiais. 
Niekas nesulūžę, spinta tvirta. 
Nežymūs estetiniai defektai: 
neryški dėmė ant apatinio stalčiaus 
ir paviršiaus įbrėžimai spintos 
viduje. Aukštis 198 cm, plotis 74 
cm, gylis 54 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 12 603. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldiklį. Kaina 50 Eur. 
 Tel. 8 603 31 892. Rokiškis
• Oro valytuvus Jonix, šaltos 
plazmos jonizatorius. Išvalo orą 
nuo virusų, grybelių, bakterijų, 
alergenų, kvapų. Efektyvus prieš 
visus virusus. Kaina 610 Eur.  

Tel. 8 645 87 611. Rokiškis
• Elektrinę krosnelę - orkaitę . 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Virdulį (samovarą). Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Naują 50 l vandens šildymo 
katilą. Arba keičiu į veikiantį 
šaldytuvą. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju žurnalus Stilius.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanojamas 3 m. amžiaus, 
nedidelis šuniukas. Gyvena lauke. 
Tel. 8 647 73 680. Rokiškis
• Dovanoju mažųjų veislės, margą 
gaidelį. Pandėlio seniūnija.  

Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Dovanoju Donaldas komiksais 
apklijuotą spintą. Pasiimti reikia šią 
savaitę. Tel. 8 682 16 743.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Dirbtinės odos striukę, s dydis. 
Moterims. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis


