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Juodupėje – įspūdingi piešiniai ant daugiabučių

Juodupės – Lietuvos mažosios kultūros sostinės projekto iniciatorė Lina Meilutė-Datkūnienė tikisi, kad tokių daugiabūčių miestelyje bus ir daugiau. 

Rokiškyje kalėdinėms 
eglutėms surinkti 
numatytos trys vietos

Tiesiog prie konteinerių eglučių mėtyti negalima. 
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Savaitgalį ugniagesiai
kviesti tris kartus

Juodupės „Pentagono“ 
šiemet turėtų nelikti
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Rokiškėnų drąsa įvertinta
Sausio 13-osios atminimo medaliais

Šventinės ceremonijos atminimo nuotrauka: pirmoje eilėje iš kairės: Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas 
pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela ir apdovanotieji atsargos pulkininkas leitenantas Vilius Danys bei Viešojo saugumo tarnybos vyr. leitenantas ir Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos karys Vygantas Pauliukas. Antrojoje eilėje kolegų pasveikinti 
atėjęs ilgametis Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas Gintautas Marganavičius, apdovanotasis ilgametis Valstybinės sienos apsaugos tarnybos 
Rokiškio užkardos vadas Laimis Jasinevičius bei Lietuvos Respublikos prezidentūros Personalo skyriaus patarėja Rima Marčiulionytė. Trečioje eilėje – 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas.  

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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rajone mažėja, 
daugėja pasveikusių,
nyksta ir židiniai



2 psl.2021-01-12

Nepriklausomas rajono laikraštis

Kalėdinėms eglutėms surinkti 
Rokiškyje numatytos trys vietos

Žiemos šventėms pasi-
baigus, Rokiškio miesto 
seniūnija, nupuoštas ka-
lėdines eglutes kviečia pa-
likti tam skirtose surinki-
mo vietose. Šiais metais 
numatytos trys žalias-
karių surinkimo taškai: 
aikštelėje šalia Rokiškio 
bažnyčios (Laukupės g.), 
Taikos gatvėje esančio 
turgelio teritorijoje ir ša-
lia įvažiavimo į Rokiškio 
baseino teritoriją.

Rokiškio miesto seniūnas 
Arūnas Krasauskas sako tu-

rintis vilčių, jog gyventojai 
nupuoštas eglutes neš į surin-
kimo aikšteles ir nepalikinės 
jų šalia konteinerių. Tačiau 
daugelio metų patirtis rodo, 
kad supratingumo kai kuriems 
gyventojams vis dar trūksta.

Šalia Rokiškio baseino 
esančioje aikštelėje jau matyti 
kelios paliktos eglutės. 

Ir nors už keleto metrų yra 
surinkimo aikštelė, eglučių 
matyti ir prie šalia esančio 
konteinerio.

„Šiais metais numatėme, 
kad eglutes surinksim tik 
iš tam skirtų aikštelių. Su 

atliekų rinkėju esam sutarę 
suneštas eglutes išvežti po 
savaitgalio, tad tikimės jog 
iki to laiko suspės atnešti 
visi norintiejo. Gyventojų 
prašom elgtis atsakingai ir 
eglučių nepalikti prie kon-
teinerių. Už tai yra numa-
tyta ir administracinė at-
sakomybė“- sako seniūnas 
A.Krasauskas.

Miesto seniūnas sako, jog 
Rokiškio miesto eglė, pasta-
tyta miesto centre, dar lieka. 
Jos nupuošti kol kas neketi-
nama.

Enrika PAVILONIENĖ

Savaitgalį ugniagesiai kviesti tris kartus
Savaitgalį rajono ugnia-

gesiams-gelbėtojams dar-
bo netrūko.

Sausio 8 d., 16:40 val. 
gautas pranešimas, kad ke-
lyje Rokiškis-Kamajai, ties 
Skrebiškių k., automobilis 
„Ssangyong Rexton„ nu-
važiavo nuo kelio, apvirto, 
o vairuotojas negali išlipti. 
Ugniagesiams jau vykstant 
į įvykio vietą, Vilniaus BPC 
tel. pranešė, kad perskambi-

no pats pranešėjas. Jis iš auto-
mobilio išlipo ir jam reikia tik 
medikų pagalbos. PGP atver-
tė automobilį ir buksyravimo 
lyno pagalba ištraukė iš grio-
vio.

2021 m. sausio 9 d., 09:22 
val. gautas pranešimas, kad 
Dvaro g., Rokiškėlių k., Jū-
žintų sen., dūtraukyje dega 
suodžiai.

2021 m. sausio 10 d., 14:23 
val. gautas pranešimas, kad 
Mikniūnų k., Kamajų sen., 

jau kelias dienas pranešėja 
nemato senyvos moters. Mo-
teris gyvena viena. Atvykus 
ugniagesiams, panaudojus 
parankines priemones durys 
buvo atidarytos, įleisti me-
dikai.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo 
tarnybos 

inform.

Rokiškėnų drąsa įvertinta
Sausio 13-osios atminimo medaliais

Apdovanojimų ceremonija: Lietuvos Respublikos prezidentūros Personalo skyriaus patarėja Rima Marčiulionytė 
įteikė Sausio 13-osios medalius iš kairės atsargos pulkininkui leitenantui Vidui Dulkui, ilgamečiam Valstybinės 
sienos apsaugos tarnybos Rokiškio užkardos vadovui Laimonui Jasinevičiui bei ilgamečiam šios tarnybos 
pareigūnui, dabar – Viešojo saugumo tarnybos pareigūnui bei kariui savanoriui Vygantui Pauliukui. 

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Šiemet sukanka 30 metų 
nuo lemtingųjų Sausio įvy-
kių. Ištisa karta Lietuvos 
piliečių, kurie gimė laisvo-
je valstybėje,  jau augina 
savuosius vaikus. Tačiau 
tų lemtingų dienų tylūs di-
dvyriai nelieka pamiršti. 
Sausio 11-osios rytą prie 
Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuo-
pos kuopavietės – smagus 
sujudimas. Laukta vieš-
nios iš Lietuvos  Respu-
blikos prezidentūros, kuri 
įteikė Sausio 13-osios at-
minimo medalius Laisvės 
gynėjams. Tarp dvylikos 
apdovanotųjų – net trys 
rokiškėnai.

„Tik daug 
neprirašykite“
„Tik daug neprirašykite“, 

– tokiais žodžiais „Rokiškio 
Sirenos“ komandą pasitiko 
Vygantas Pauliukas, ilga-
metis Valstybinės sienos ap-
saugos tarnybos pareigūnas, 
dabar – Viešojo saugumo 
tarnybos vyr. leitenantas ir 
506-osios pėstininkų kuopos 
karys savanoris. Šalia jo – tų 
lemtingų dienų bendražygiai 
– ilgametis Valstybinės sie-
nos apsaugos tarnybos Ro-
kiškio užkardos vadovas Lai-
mis Jasinevčius bei atsargos 
pulkininkas leitenantas Vilius 
Danys. 

Jie Sausio įvykių metu sau-
gojo parlamentą. Kaip pasa-
kojo V. Pauliukas, tuomet par-
lamente buvo nemažai gynėjų 
iš pasieniečių gretų. Jiems va-
dovavo Eugenijus Šepetys, 
kuris 1990-1992 m. buvo Ro-
kiškio užkardos vadas.

Apie savo nuopelnus vals-
tybei ir visuomenei, savo 
indėlį į parlamento gynybą 
apdovanotieji nedaugžodžia-
vo: per daug svarbu, per daug 
brangu, per daug giliai tie 
įvykiai įsirėžė į širdį...

Apdovanojimus įtekė...
bendramintė 
Sausio 13-osios medalių 

teikimo ceremonijai vieta 
– Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
kuopos kuopavietė pasirink-
ta neatsitiktinai: būtent lem-
tingųjų Sausio įvykių metu 
gimė tuometinė Savanoriš-
koji krašto apsaugos tarnyba. 
Kurios gimtadienį minėsime 
sausio 17-ąją. Būtent parla-
mento gynėjai prisiekė ir tapo 
pirmaisiais atkurtosios Lietu-
vos valstybės kariais. V. Pau-
liukas iki šiol tęsia garbingą, 
prieš trisdešimt metų prisiim-
tą pareigą ginti valstybę: yra 
karys savanoris.

Pagal įstatymą, Sausio 
13-osios atminimo medalis 
skiriamas pagerbti Lietuvos 
bei užsienio valstybių pilie-
čius, kurie pasižymėjo ginant 
Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę 1991 metų sausio – 
rugsėjo mėnesiais. Preziden-
to Gitano Nausėdos dekretu 
šiemet Sausio 13-osios atmi-
nimo medaliais apdovanoti 
dvylika asmenų. 

Pirmą kartą apdovanoji-
mo ceremonija kitokia, nei 
įprastai: epidemija atnešė 
korekcijų. Apdovanojimus 
rokiškėnams atvežė Lietuvos 
Respublikos prezidentūros 
Personalo skyriaus patarė-
ja Rima Marčiulionytė. Kad 
būtų laikomasi karantino rei-
kalavimų, trumpa bet graži 
ceremonija surengta kuopa-
vietės kieme. Viešnia perskai-
tė kiekvieno apdovanojimo 
dekretą, pasirašytą Preziden-
to G. Nausėdos, bei įteikė jo 
dovaną. Dėl karantino reika-
lavimų medalio prisegti ne-
buvo galima, jis buvo įteiktas 
kartu su apdovanojimą liudi-
jančiais dokumentais. 

„Jūs esate mūsų didvyriai“, 
– taip apdovanotuosius api-
būdino Prezidentūros atstovė. 
Ji prasitarė, kad ir pati Sausio 

įvykių metu budėjo prie Par-
lamento. „Jūs mus saugojote 
viduje, mes būriavomės išo-
rėje“, – sakė R. Marčiuliony-
tė. „Tai jūs, Lietuvos žmonės, 
mus saugojote“, – atsakė jai 
L. Jasinevičius.

Žodis po žodžio, ir santū-
rūs gynėjai šiek tiek prasitarė 
apie tų dienų atmosferą Lie-
tuvos Aukščiausioje Tarybo-
je. Įtampa tolydžio augo jau 
nuo 1991 m. sausio pradžios. 
O pirmą kartą akis į akį su 
pavojumi laisvės gynėjai 
susidūrė dar gerokai prieš 
Sausio 13-ąją. Sausio 8-ąją 
„Jedinstvo“ organizacija su-
rengė mitingą, kurio metu 
bandė įsiveržti į parlamentą. 
Ir jo gynėjams, įskaitant ir 
apdovanotuosius rokiškėnus, 
teko atremti tą šturmą. „Tada 
pirmą kartą pajutome, koks 
pavojus gresia“, – prisimini-
mais dalinosi V. Pauliukas.

Pakviesta užsukti į kuopa-
vietę puodeliui kavos, viešnia 
mandagiai atsisakė: ji išsku-
bėjo į Uteną ir Trakų rajoną 
įteikti Sausio 13-osios atmini-
mo medalių ten gyvenantiems 
Laisvės gynėjams. Sausio 12-
ąją bus apdovanoti Klaipėdos 
krašto Laisvės gynėjai.

Pasveikino rinktinės
vadas
Į ceremoniją pagerbti 

Laisvės gynėjų atvyko Kraš-
to apsaugos savanorių pajė-
gų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės vadas pulkininkas 
leitenantas Vidas Zabiela. Jis 
neslėpė, kad šis apdovano-
jimas – reikšmingas įvykis 
rinktinės istorijoje. Ir laisvės 
gynėjai yra pavyzdys jų pė-
domis einantiems šiandieni-
niams kariams savanoriams.

Pasveikinti bičiulių atėjo 
ir ilgametis Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos Rokiškio 
užkardos pareigūnas Gintau-
tas Marganavičius. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Džiugi žinia: covid-19 atvejų rajone mažėja, 
daugėja pasveikusiųjų, nyksta ir židiniai

Rokiškio rajono situaci-
ja, kaip rodo Nacionalinio  
visuomenės sveikatos cen-
tro duomenys, po truputį 
gerėja: per pastarąsias 
dvi dienas užregistruoti 
23 nauji covid-19 atve-
jai. Viso nuo epidemijos 
pradžios covid-19 susirgo 
1233 rajono gyventojai. 

Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Ro-
kiškio skyriaus vyriausioji 
specialistė, laikinai vykdan-
ti skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė pasi-
džiaugė ir kitais gerais rodi-
kliais. Pirmiausia, ženkliai 
didėja pasveikusiųjų rajo-
no gyventojų skaičius: nuo 
epidemijos pradžios tokių 
jau yra 660 ir tai beveik 140 
daugiau, nei dabar sergan-
čiųjų. Tokių yra 521.

Mažėja ir židinių. Infek-
cijos židiniu nebelaikoma 
Rokiškio rajono ligoninė. 
Apskritai, židinių gerokai 
sumažėjo: jais yra Rokiškio 
psichiatrijos ligoninė, Skemų 
socialinės globos namai, AB 
„Rokiškio sūris“ ir „Maxi-
ma“ prekybos centras, esantis 
Respublikos g. 111 B.

Pasak pašnekovės, gausu 
šeiminių židinių.

Deja, negalima pasi-
džiaugti tuo, kad mažėja 
mirčių. Nuo covid-19 nuo 
epidemijos pradžios jau mirė 
28 rajono gyventojai, o nuo 

kitų ligų, bet buvo užsikrėtę 
ir covid-19, mirė 24 rajono 
gyventojai.

Nacionalinės visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus specialistai nesle-
pia: vis dar yra bėdų su tuo, 
kaip šalies gydymo įstaigos 
perduoda informaciją apie 
nuo covid-19 mirusius ro-
kiškėnus. Antai, tik sausio 
8-ąją skyrius gavo duome-
nis apie... gruodžio 3-ąją 
mirusį žmogų. Tai jau antras 
panašus atvejis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Obuolių sūris, kačių liežuvėliai, riešutų sviestas, 
aguonų pienas. Kas kitas taikinys?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Gyvenimo tiesa – visos 

durnystės (ne kvailystės, 
tai būtų per švelnu) gimsta 
iš dyko buvimo. Kai žmo-
gus neturi ką veikti, jo laki 
vaizduotė kaip mat prigal-
voja kokių nors idėjų ir 
nuotykių, kuriuos su įkvė-
pimu ir polėkiu imamasi 
realizuot.

Kai valstybiniai kalbos 
sergėtojai viešai audė grožio 
saloną, pasivadinusį „Špa-
klius“, buvo juokas pro aša-
ras. Pasiūlė špaklių pervadin-
ti glaistu. Štai čia ir išsiskiria 
vyriška ir moteriška natūros. 
Špaklius kaip glaistas tai 
daiktas, kuriuo statybininkai 
maskuoja savo darbo broką. 
Špaklius moterų pasaulyje 
reikia pudrą, o prisišpaklia-
vusi – tai moteris, kuri ma-
kiažo pagrindo, kreminės ir 
birios pudros dėka ant savo 
veido padarė kažką panašaus 
į molinę kaukę, ir dabar bijo 
sumirksėt, kad toji akyse ne-

imtų aižėti, o koks atskilęs 
gabaliukas pasimatymo metu 
neįkristų į salotas.

Dabar gi Valstybinei mais-
to tarnybai užkliuvo „Svies-
tas sviestuotas“. Atseit klai-
dina: juk indelyje visai ne 
sviestuotas sviestas (o koks 
kitoks galėtų būti sviestas), 
o kažkoks riešutų kremas. Ir 
visiškai kvailas, aklas pirkė-
jas, įsigijęs tą indelį, baisiai 
nuliūs, kad tai ne sviesto pa-
kelis. Kukū, mielieji. Tiks-
liau, jums visiškas kukū.

Nors gal, kita vertus... 
Kita vertus, dėkui Valstybi-
nei maisto ir veterinarijos 
tarnybai, kad atvėrė akis. 
Štai aš, kaip kačių auginto-
ja ir fanė, per savo naivumą 
visada maniau, kad „Kačių 
liežuvėliai“ tai yra arba plo-
nyčiai trapūs sausainėliai, 
arba labai skanių pieniško 
šokolado saldainių dėžutė, 
kurią puošia pūkuoto rainiu-
ko nuotrauka. O tu siaube 
dabar! Kadangi „Kačių lie-

žuvėliai“ neuždrausti, tai ga-
lima daryti prielaidą, kad... 
Kačių kankintojai! Žvėrys!

Aišku, kaip gyvūnų gynė-
jams, Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai derėtų 
susirūpinti ir žiauriu elgesiu 
su paukščiais. Apie ką aš 
čia? Ogi apie „Paukščių pie-
ną“ ir netgi „Paukščių grie-
tinėlę“. Įsivaizduokite, kiek 
tų vargšų sparnuočių kasdien 
kankinama melžyklose, kad 
iš kumščio dydžio padarėlių 
primelžiama pieno ištisoms 
dėžutėms? O kur dar mano 
mėgiami saldainiai „Vyturė-
lis“ su citrina? Tai ką, prieš 
meldždami tuos vargšus vy-
turėlius, juos dar ir ir citrino-
mis kemša?!

Dėl sausainių „Prancū-
ziški liežuvėliai“ reiktų la-
bai susirūpinti Prancūzijos 
ambasadai. Kita vertus, iš 
kur tie maisto pramonės in-
kvizitoriai, gaminantys šiuos 
sausainius, gauna tiek pran-
cūzų?! Kad kažkas skleidė 
gandus apie prekybos cen-
truose vagiamus vaikus, lyg 
ir girdėjau. Bet kad būtų 
grobiami prancūzai? Bažny-
čiai irgi derėtų susirūpinti, 
ar jos tarnai pastaruoju metu 
nedingsta. Nes klebonišką 
vyniotinį „Maksimoje“ tikrai 
mačiau.

Derėtų susirūpinti ir aguo-
nų pieno mėgėjams. Jie yra 
tiesiog įžūliai apgaudinėja-
mi. Nes anąkart prieš Kūčias 
savo akimis mačiau specialų 
mišinį aguonų pienui! Ir jis 
buvo... sausas!

O saldainiai „Futbolo ka-
muoliukai“? Jei prie jų ti-
krintojai nesikabinėja, vadi-
nasi skanaujame... odos arba 
gumos gabalą? Arba „Auksi-
nė dirva“: galėtų gamintojai 

pasidalinti paslaptimi, kur 
Lietuvoje yra naujasis Klon-
daikas? Apie „Senąjį malū-
ną“ baisu ir pagalvot... Pas-
tatą sunaudojo saldainiams, 
malūnininką – trauktinei. 
Alio, kur žiūri policija?!

O kur dar obuolių sūris? 
Įdomu būtų pamatyti melžia-
mų obuolių veislę. Tačiau jei 
Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba obuolių sūrio 
neuždraudė, galima daryti 
pagrįstą prielaidą, kad toji 
kažkur egzistuoja...

O jau alaus mėgėjų tai 
laukia ištisa gastronomijos 
puokštė. Iš ko tik to alaus 
negamina: ir iš Baltijos, ir iš 
Kalnapilio, ir iš švyturio... Ir 
degtinė gaminama iš bajorų, 
va. Galima tik spėti, ką deda 
į konjaką „Napoleonas“. Aš 
tokio nepirkčiau, ypač žinant, 
kad Napoleonas buvo nunuo-
dytas arsenu. O maža ką...

Ačiū Dievui, kad dar 
bažnyčioje pamaldų visiš-
kai neuždraudė, nepripaišė 
tikinčiųjų klaidinimo. Nes 
ten irgi aukojama duona ir 
vynas virsta Kristaus kūnu 
ir krauju. Juk praėjus beveik 
2 tūkst. metų nuo Kristaus 
žengimo į dangų, tikriausiai 
šių dalykų būtų sunku gauti. 
Atleisk, Viešpatie, už piktžo-
džiavimą.

Kur atsiranda tokie tikrin-
tojai – sielos bukasnukiai? 
Iš ten pat. Ne taip seniai juo-
kėmės iš Europos Sąjungos 
reglamentų, reglamentuojan-
čių... agurkų tiesumą. Nu jo...

Tiems, kurių smegenų vin-
giai agurko tiesumo, darbo 
nepritrūks. Kol išnaikins vi-
sus produktų pavadinimus ir 
prekių ženklus, kurie apibū-
dina ne tai, iš ko jie pagamin-
ti. Va ir kasau paausį, o kaip 

bus su kolegomis? Va kad ir 
laikraštis „Šilo karčiama“: 
juk tai redakcija, o ne baras. 
Kaip ir „Rinkos aikštė“ nei 
rinkos, nei aikštė. Uždraust! 
Pervadint! Nes na rimtai kas 
nors į redakciją užklys, joje 
aikštės ieškodamas.

Dar reiktų uždraust vo-
kiečių kalbą. Nes jau šitie 
tai ištisai visus klaidina. 
Štai, pavyzdžiui, ką reiškia 
vokiškai „Konkurs“? Aišku, 
konkursas. A va ir ne. Ne-
patikėsite, bet „Konkurs“ ir 
„Bankrott“ vokiečių kalboje 
– sinonimai. O konkursas jų 
kalba – „Wettkampf“.

Apskritai, tiek su mūsų 
kalba, tiek su kaimyninėmis 
vienas vargas tikrintojams. 
Norite pasijuokt? O kaip 
elgtis su žaliais kiaušiniais 
ir žalia mėsa? Su sauskelnė-
mis? O tai ką, dar ir šlapkel-
nės yra?

Dar reiktų uždrausti ame-
rikietiškąjį futbolą. Nes koks 
ten futbolas (koja+kamuo-
lys), jei žmonės kamuolį 
rankomis nešioja. Kokį ten 
kamuolį, o išvis kažkokį 
elipsės formos daiktą.

Tikrintojas su lakia fanta-
zija ir lietuvių kalbos žodynu 
pusę pasaulio apvers. O liku-
siai daliai apversti pasiims 
kad ir vokiečių kalbos žody-
ną. Ir galės džiaugtis kalbine 
dykra: tuščia, užtat teisinga. 
O ką, griauti turi pilną teisę 
– Dievas, kurdamas pasaulį, 
tikrintojo leidimo tai nepra-
šė. Ko gero vienintelis gy-
vis, kuris galėtų būti ramus, 
pamatęs tokį tikrintoją – tai 
ančiasnapis.

O štai mes, moterys, tai 
gyvas taisyklių ir įstatymų 
nepaisymo pavyzdys. Viskas 
prasidėjo nuo to, kad mus su-

kūrė chirurginės operacijos, 
kuriai Dievas neturėjo licen-
cijos, dėka. Toliau, nusky-
nėme nesertifikuotą, Valsty-
binės maisto ir veterinarijos 
tarnybos nepatikrintą obuolį. 
Ir dar ne savo naudojimui... 
Taigi, kasdieniai bandymai 
nušpakliuoti veidą – tai dar 
ne pati didžiausia nuodėmė...

O jei rimtai, tai nejuokin-
ga. Nežinau, ką tokio padarė 
mūsų valstybė, jei kelios jos 
institucijos paskelbė „japo-
nišką streiką“. „Japoniškas 
streikas“, beje, yra labai  
efektyvi streiko forma. Jos 
esmė: darbuotojas pažodžiui 
ir paraidžiui vykdo tai, ką 
liepia jo vadovas. Tik tiek.  
Griežtai pažodžiui ir parai-
džiui, išjungęs sveiką protą.  
Šio streiko padariniai – visa 
griaunantys. Mat protingu-
mo ir proporcingumo kriteri-
jus yra esminis  bruožas, ski-
riantis žmogų nuo automato. 
Tačiau netgi tie jau dabar turi 
funkcijas stabdyti veiklą, jei 
joje atsirado trikdžių. O ja-
poniškai streikuojantis  ti-
krintojas trikdžių neturi. Jis 
veikia lėtai, užtat patikimai 
ir kruopščiai.

Va dėl tokių tikrintojų ins-
trukcijoje nestebina įrašas, 
kad, pavyzdžiui, mikrobangų 
krosnelėje negalima džiovin-
ti... katės. Arba katės skalbti 
skalbyklėje. Nes jei nebūtų 
parašyta, tai visi ir maudytų 
kates skalbyklėje.

Beje, turiu pasiūlymą 
–  kodėl gi nepatikrinti aiš-
kiaregių. Įdomu, kiek  jų 
pranašystės išsipildo? Ir 
skirstyti juos, pavyzdžiui: į 
aiškiaregius (jei ateitį spėja 
patikimai),  viduregius (jei 
vidutiniškai) ir akluosius (jei 
jos nesipildo).

Kristaus Krikšto iškilmė: kad Dievas mumis didžiuotųsi
Sausio 10-ąją minėta 

Kristaus Krikšto iškilmė, 
baigianti Kalėdų laikotarpį. 
Simboliška, kad du praėju-
sią savaitę minėtus įvykius: 
Trijų Karalių iškilmę trečia-
dienį bei Kristaus Krikšto 
iškilmę sekmadienį istorijoje 
skiria daugiau nei trisdešimt 
metų. Juodupės Švč. Aušros  
Vartų Dievo motinos para-
pijos klebonas Aivaras Ke-
corius (nuotr.) tikinčiuosius 
ragino dar kartą apmąstyti 
Krikšto prasmę, o savo gyve-
nimą kurti taip, kad Dievas 
galėtų mumis didžiuotis.

Dvasininkas savo pamoksle 
akcentavo: nuo Kalėdų praėjo 
vos pora savaičių, tačiau jomis 
tikintieji persikelia nuo Jėzaus 
gimimo daugiau nei trisdešimt 
metų, kai Kristus, jau suau-

gęs, ateina prie Jordano upės 
pasikrikštyti. Jį krikštijęs šv. 
Jonas Krikštytojas skelbė at-
gailos krikštą, kvietė žmones 
atgailauti. Jis sako, kad ateis 
galingesnis už jį, tas, kuriam 
jis nevertas nė kurpių dirželio 
atrišti. Šv. Jonas Krikštytojas 
įspėjo savo tautą apie ateinantį 
Mesiją, Gelbėtoją.

Dvasininkas pabrėžė, kad 
Kristus stojosi į bendrą eilę 
laukdamas Krikšto. Tai – atė-
jimo pas žmones, jo vienybės 
su žmonija ženklas. Juk pra-
dėtas ir gimęs be gimtosios 
nuodėmės, būdamas Dievas, 
jis ateina ir nuolankiai nusiže-
minęs parodo, kad jis yra kartu 
su žmonėmis. Jis išoriškai rodo 
ženklą, nukreiptą į vidinę ti-
krovę: atleidžiamos nuodėmės.

Šis įvykis, pasak dvasi-
ninko, primena ir mūsų pačių 

Krikštą, kai atleidžiama gim-
toji nuodėmė, tampama Baž-
nyčios nariu, Dievo vaiku. Tai 
naujo gyvenimo su Dievu, Kū-
rėju ir Atpirkėju, pradžia. 

Kunigas A. Kecorius ra-
gina savęs klausti, ką tikin-
čiam duoda Krikšto malonė, 
didžiulė dovana? Tai dovana, 
kuria galima džiaugtis visą gy-
venimą ir kitiems dalinti. Tai 
gyvenimas su Dievu, įsižiūrė-
jimas į jo planą, užmojį mūsų 
gyvenime, jo planą matyti mus 
džiugius ir laimingus. Tam rei-
kia nuolankumo, nuolankumo 
priimti tą dovaną. Kaip Kristus 
nuolankiai laukė kartu su ki-
tais Krikšto. Tas nuolankumas 
daro žmogaus širdį mylinčia, 
žmogiška. Dievas kiekvieną 
myli besąlygiškai, neužsitarna-
vus. Tą liudija tai, kad jis davė 
Atpirkėją. Ir Dievas trokšta 

kiekvieno žmogaus laimės, 
džiaugsmo, gyvenimo prasmės 
ir pilnatvės. Kristaus Krikšto 
iškilmė, pasak A. Kecoriaus, – 
tai perėjimas nuo Senojo Tes-
tamento paklusimo iš baimės, 
nuo bandymo atsipirkti degi-
namomis ar skerdžiamomis 
aukomis. Jėzus ragina atsivers-
ti, save keisti. Ir Krikštas Šven-
tąja Dvasia pakeičia, apvalo, 
išgrynina žmogų. „Tu esi mano 
mylimasis sūnus (dukra), tavi-
mi aš gėriuosi“, – tai Dievo žo-
džiai kiekvienam. Kiekvienas 
turi būti galimybę būti tuo, ku-
riuo Dievas didžiuotųsi. Ir tai 
priklauso nuo paties žmogaus 
pastangų, nes tik jos lemia, ar 
Krikšto malonė išsiskleis žmo-
gaus gyvenime. To pamoksle ir 
linkėjo kunigas A. Kecorius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Juodupėje – įspūdingi piešiniai ant daugiabučių
Juodupė atsisveikino su 

Lietuvos mažosios kultū-
ros sostinės titulu taip, kad 
atsidūrė visos šalies aki-
ratyje. To priežastis: uni-
kalūs piešiniai, padabinę 
miestelio centro daugiabu-
čius. Darbų autorius – ži-
nomas šalies menininkas, 
kaunietis Tadas Šimkus, 
kūrybinės studijos „Gyva 
grafika“ atstovas. Jo dar-
bai, kurių bene žinomiau-
sias – „Senelis išminčius“, 
garsūs ne tik Lietuvoje.

Kūrė plačiai žinomas 
menininkas
Kaip pavyko pakviesti 

kurti į Juodupę šį menininką? 
Juodupės – Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės idėjos 
autorė Lina Meilutė-Datkū-
nienė neslepia, kad papuošti 
miestelį Tado Šimkaus dar-
bais buvo jos idėja, svajonė. 
Nuo idėjos iki praktinio jos 
įgyvendinimo praėjo beveik 
metai ieškojimų. Kuo svar-
būs šie darbai? Išliekamąja 
verte. Šie piešiniai – ne tik 
miestelio centro puošmena. 
Tai kūriniai, savyje nešantys 
galingą socialinį ir kultūrinį 
užtaisą, taip būdingą Tado 
Šimkaus kūrybai.

Ryškios, gyvos paveikslų 
spalvos pilkame, šaltame, 
nuo rudens iki pavasario dar 
ir nūriame industriniame 
Juodupės peizaže – gaivus 
vėjo ir vilties gūsis. Aštrus 
kontrastas šalia begriūvan-
čiam garsiajam „Pentago-
nui“. Piešiniai padabino ne 
pačius prabangiausius, iš-
puoselėtus miestelio namus. 
Kartu jie tapo tų namų gy-
ventojams jų vertės, žmo-
giškojo orumo stiprinimo 
ženklu.

Šie namai pasirinkti neat-
sitiktina. Ieškant piešiniams 
vietos, nuo vasaros apkeliau-
ta visa Juodupė. „Įvertinome 
visus galimus namus. Svarbu 

buvo ir idėja, ir jos įgyven-
dinimo techninės galimybės. 
Antai vieno pastato vieta lyg 
ir tiktų, bet siena drėksta. 
Kito siena netinka, nes sau-
lės atokaitoje. Viena siena 
per didelė, kita – per maža, 
trečia – per daug atoki“, – 
pasakojo Lina Meilutė-Dat-
kūnienė. Šie pastatai tiko 
geriausiai, o ir vieta puiki ne 
tik dėl to, kad jie – miestelio 
centre. Pagrindinė sankryža 
– tai ir kelių, galimybių, seno 
ir naujo sankirta.

Kiek laiko piešiniai gar-
sins miestelį? Mažiausiai 10 
metų jie bus ryškia puošme-
na. Lina Meilutė-Datkūnie-
nė neslepia – galbūt iki tol 
Juodupės centre atsiras ištisa 
meno galerija?

Naktinis Juodupės 
gyvenimas
Piešiniai buvo kuriami 

vakarais naktimis. Dirbantis 
dailininkas iš arti susidūrė su 
miestelio gyvenimu. Tai irgi 
buvo tam tikras socialinis 
eksperimentas. Namo sku-
bantys, pasivaikščioti išėję 
ar specialiai atėję pasižiūrėti 
darbo proceso,  juodupėnai 
neslėpė padidinto dėme-
sio. Tiesa, pasak L. Meilu-

tės-Datkūnienės, emocijas ir 
vertinimus reiškė santūriai. 
„Gražu“, „Šaunuolis“ – tokių 
įvertinimų menininkas su-
laukė ir iš močiučių, ir iš tre-
ningais pasipuošusių jaunuo-
lių. Tiesa, atsirado vienas, 
kuris žurnalistų pakalbintas, 
suabejojo paveikslų reikalin-
gumu. Bet tokių žmonių yra 
vos keli. Atvirkščiai, dauge-
lis džiaugiasi.

Dar svarbiau, kad šie pie-
šiniai atsirado ant vienų se-
niausių, prastesnės būklės 
Juodupės daugiabučių namų. 
Vieną jų buvo ketinta reno-
vuoti vieną pirmųjų rajone, 
bet dėl gyventojų neprita-
rimo to padaryti nepavyko. 
Dar pernai namo adminis-
tratoriaus pastangomis buvo 
tvarkomos byrančio fasado 
plytos. O dabar toks namas 
pasipuošė piešiniu. Tai rodo, 
kad kiekvienas Juodupėje 
yra svarbus, gali tikėtis atsi-
naujinimo vilties. Būtent tą 
ir simbolizuoja ryškios pie-
šinių spalvos.

Ne tik proginis 
dėmesys
Pastaruoju metu Juodupė 

atsidūrė žiniasklaidos prie-
monių dėmesio centre. Bū-

tent dėl šių piešinių. L. Mei-
lutės-Datkūnienės teigimu, 
čia apsilankė filmuoti siužetų 
jau visos didžiosios šalies te-
levizijos. Tai malonus, tačiau 
suprantama, kad tik proginis 
dėmesys. Kur kas svarbiau, 
kad Juodupę iš naujo atranda 
Lietuvos žmonės. 

Iki šiol buvo ganėtinai 
sudėtinga formuoti Juodu-
pės išskirtinumo, patrauklu-
mo viziją. Mat tik šiemet 
pagaliau perrašyta jos isto-
rija: paaiškėjo, kad mieste-
lio paminėjimo datą reikia 
ankstinti... šimtmečiais. 
Apylinkės, turtingos istori-
ja ir architektūra, kultūros 
klodais, pramonės miestelį 
šiek tiek gožė. Sovietmečiu 
į fabriką „Nemunas“ važiavo 
dirbti žmonės iš visos Lie-
tuvos, buvo formuojamos 
brigados netgi kaimyninėje 
Latvijoje. Toks judėjimas ne-
formavo gilesnių bendrystės, 
bendruomeniškumo tradicijų 
– sovietmečiu jos buvo nepa-
geidaujamos. Žmogus nebu-
vo skatinamas identifikuotis 
su savo gyvenamąja vieta. 
Todėl Juodupėje iki šiol ir 
buvo nelengva rasti ryškių 
identiteto ženklų.

Tačiau tai, ko nedavė 

praeitis, galima kurti šian-
dien. Bendruomenės telki-
mas, plėtra, pasak L. Mei-
lutės-Datkūnienės, būtent 
ir buvo didžiausias, kertinis 
Juodupės, kaip Lietuvos 
mažosios kultūros sostinės 
laimėjimas. „Mes galėjome 
pasamdyti renginių organi-
zatorius. Būtų suorganiza-
vę vieną tikrai aukšto lygio 
renginį. Bet vieną. Ir būtų 
viskas. Praėję tie metai be 
didesnių, svarbesnių žen-
klų“, – kalbėjo ji. Bendruo-
menė rinkosi kitą variantą: 
organizuoti kasmetinius, tik 
kiek kokybiškai kitokius, 
renginius. Ir telkti prie mies-
telio gerovės, kultūrinio gy-
venimo norinčius prisidėti 
žmones, kad mažosios kul-
tūros sostinės metai nebūtų 
vienkartinis pakilimas, o to-
lydaus aktyvumo pagrindas.

Kas bendro tarp ralio
 ir piešinių?
Vienas svarbesnių to-

kios strategijos privalumų 
– ilgalaikiškumas. Žinoma, 
dauguma norėtų kultūrinio 
gyvenimo rezultatus semti 
rieškučiomis jau dabar. Ta-
čiau, kaip jau minėtasis kon-
certas, jie tik išeikvotų ište-

klius be tolimesnio efekto. O 
Juodupės – mažosios kultūros 
sostinės renginiai ir buvo pla-
nuojami taip, kad jie duotų 
ilgalaikį efektą, vienas kitą 
papildytų.

Tokios sinergijos pavyz-
dys, atrodytų, paradoksalus: 
kas bendro tarp smagaus ra-
lio ir šių įspūdingų piešinių? 
O bendro draug. Štai ralyje 
dalyvavo per 100 ekipažų. 
Vairuotojas ir šturmanas – 
jau du asmenys. Vadinasi, 
Juodupę pamatė mažiausiai 
du šimtai žmonių. Ne vie-
nas sportininkas atvažiavo 
su šeima – ratas dar išsiplėtė 
keliskart. Ir per dvi dienas 
pažinę miestelį, jo apylin-
kes, žmonės vėl nori grįžti. 
Paskleidus žinią apie šiuos 
piešinius, L. Meilutė-Dat-
kūnienė sulaukė gausybės 
skambučių būtent iš ralio 
dalyvių: kai tik bus galima, 
jie su šeimomis norėtų vėl 
atvažiuoti pasirgrožėti Juo-
dupe. Akivaizdu, kad keletą 
minučių trunkančia piešinių 
apžiūra iš toli atkeliavusios 
šeimos neapsiribos: grožėsis 
apylinkių gamta, istoriniais 
paminklais...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Juodupėnai dar gali pasidžiaugti
eglučių alėja

Juodupės centrą puošia 
beveik 90 eglučių alėja. Ką 
ketinama su jomis daryti 
šventėms pasibaigus?

„Na bent jau iki Naujųjų 
metų pagal senąjį kalendorių 
eglutės liks miestelio centre“, 
– sakė viena iš idėjos suma-
nytojų Lina Meilutė-Datkū-
nienė. Tai susiję su tuo, kad 
šiame krašte gausi rusų kil-
mės juodupėnų bendruomenė 
mini ir Naujuosius metus pa-
gal senąjį Julijaus kalendorių.

Vėliau eglutėms bus ieš-
koma naujos vietos, kur jos 
būtų pasodintos. Pašnekovė 
mano, kad idėja miestelio 

centrą papuošti eglutėmis pa-
siteisino: prie jos prisijungė ir 
noriai dalyvavo ir kolektyvai, 
ir pavieniai juodupėnai. Be 
to, eglutės buvo labai išra-

dingai papuoštos. Tikimasi, 
kad tokia eglučių alėja taps 
tradicija.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Juodupės „Pentagono“ šiemet turėtų nelikti
Juodupės centrą pa-

gražinę piešiniai dar aki-
vaizdžiau ėmė akcentuoti 
miestelio piktžaizdę – be-
griūvantį fabriko „Nemu-
nas“ bendrabutį, liaudyje 
vadinamą „Pentagonu“.

Juodupėnai neslepia ne-
kantriai laukiantys, kada šio 
pastato-vaiduoklio jų mies-
telyje apskritai neliks. Tačiau 
jei daugeliui šis pastatas – 
centrą darkantis vaiduoklis, 
tai kai kam jis – aukso ver-
tės. Pernai „Rokiškio Sirena“ 
rašė apie bandymą parduoti 
vieną šio bendrabučio butų 
už tokiam pastatui „astrono-
minę“ kainą – 2 tūkst. Eur. 

Koks tolesnis „Pentagono“ 
likimas? Rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas aiškiai 
pasakė: šiemet pastato turėtų 
nelikti. 

Rajono savivaldybei jau 
pavyko perimti daugiau nei 
51 proc. pastate esančių butų. 
Dėl leidimo griauti šitą apleis-
tą statinį kreiptasi į Rokiškio 
apylinkės teismo rūmus. To-
kio leidimo reikia, nes dar yra 
butų, kurie turi savininkus. 

Tokie savininkai ir buvo 
problema, dėl kurios pastato 
griovimo darbai nevyksta taip 
sklandžiai ir greitai, kaip juo-
dupėnai norėtų. Mat nemažai 
butų savininkų – Rusijos ir 
Baltarusijos piliečiai. Jiems 

toks nekilnojamasis turtas 
reikalingas gauti vizoms į 
Šengeno valstybes. 

Rajono meras neslepia: 
tokių savininkų paieška bei 
įspėjimas apie norimą griau-
ti turtą (neretai įmanomi tik 
kaip skelbimai vietinėje ži-
niasklaidoje, nes nurodytais 
adresais savininkų rasti nepa-
vyko), gerokai pabrangino ir 
užvilkino procesą. Tačiau da-
bar šios procedūros jau baig-
tos, laukiama teismo spren-
dimo, o po to jau griovimo 
darbai vyks gerokai sparčiau. 
Meras neslepia: tikslas yra 
pastatą nugriauti šiemet.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Leliūnų parapija kviečia dalyvauti konkurse
Leliūnų šv. Juozapo parapija kviečia džiugiai 

švęsti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šv. Juoza-
po metus: išklausę susidomėjusius jaunus ir vyres-
nius menininkus, kviečiame dalyvauti ir kitų stilių 
kūrėjus šioje meno šventėje!

Sukurk šv. Juozapo statulėlę, karpinį, lino raižinį; pa-
rašyk 10 - 15 sakinių tekstą tema „Šv. Juozapas – teisus 
žmogus“, nupiešk, iliustruok, animuok ir pan.

Kuo artimiau pažink šv. Juozapą!!!
Kūrėjų amžius neribojamas, konkursui gali būti pa-

teiktas individualus, grupinis ar šeimyninis darbas. Bū-
tinai parašykite autoriaus (ar grupės) vardą, pavardę, 
amžių, gyvenamą vietą ar mokyklą, bendruomenę.

Laukiame tik nufotografuotų darbų iki kovo 14 
dienos el.p. andrius1210@gmail.com.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

TRIBŪNA
SAUSIS
Sausas, šaltas, su pusnimis, sniegu -
Šitoks sausis iliuzija virto.
Neužmigs jau meška saldžiu miegu,
Kai ruduo per ilgai čia užgaišo.

O tą tryliktą sausio snieguotą
Nusimest grandines tauta ryžos.
Pasiėmę tik maldą ir dainą
Jie prieš tankus rankom sukibo.

Jie nežuvo – žuvėdrom pavirto
Ir nuskrido kaip širdys į laisvę...
Dar ilgai ten sniegas žydėjo –
Kraujo rožėmis per visą aikštę.

Dievas laimino auštantį rytą.
Laisvės saulė virš mūsų tekėjo.
Sausį šaltą, speiguotą ar drėgną
Mums kaip oro laisvės reikėjo.

Irena Varnienė, 
LKRS narė

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė ne-
būtinai sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje 
„Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@ro-
kiskiosirena.lt arba paprastu paštu Nepriklau-
somybės aikštė 12, Rokiškis

Rokiškėnė – konkurso prizininkė

Prieš pat Sausio 13-tosios įvykių trisdešimtmetį progimnaziją pasiekė  maloni ži-
nia. Smiltė Vaikutytė tapo nacionalinio jaunimo plakatų konkurso „Apgynę laisvę“ 
laureate. Sveikinimai!

Konkursą, skirtą paminėti 1991 metų Sausio 13-tosios įvykius, organizavo Mobiliza-
cijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM. Vertinimo komisija 5–8 klasių 
amžiaus grupėje skyrė tris prizines vietas: 3 vietą – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 
8 kl. mokinės Smiltės Vaikutytės plakatui „1991 m. sausio mėnesio įvykiai“. 

Konkursu siekta skatinti jaunimą domėtis Lietuvos laisvės kovų istorija, ugdyti pilietiš-
kumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį, skatinti kūrybiškai pažvelgti į istori-
nius įvykius, formuoti ir perteikti savitą jų vertinimą meninėmis formomis. Plakatus buvo 
galima kurti įvairiomis technikomis: piešiant, tapant, kompiuterine grafika, rinktis koliažą  
ar kitas menines išraiškos priemones. Sarbus buvo temos atitikimas. O jos buvo įvairios: 
,,Tautos kova dėl nepriklausomybės atgavimo“, ,,Sovietų okupacija ir vykdytos represi-
jos“, ,,Sąjūdžio veikla ir politiniai siekiai“, „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“, „Lie-
tuvos ekonominė blokada“, „1991 m. sausio mėnesio įvykiai“, „SSRS pastangos užgniauž-
ti nepriklausomybę“, „Lietuvos tarptautinis pripažinimas“. 

Dalyvauti konkurse mokinius paskatino mokyklos „Veiklių mokinių klubo“ nariai. Be 
Smiltės, plakatus piešė aštuntokės Aistė Deveikytė ir Mantė Bagdonaitė. Laureatai pasi-
baigus karantinui bus pakviesti į apdovanojimų renginį.

Senamiesčio progimnazijos inform.

Parašyk laišką ant sniego švietėjui 
kun. Jonui Katelei

2021 metais sukanka 190 
metų nuo  kunigo Jono Ka-
telės (1831-1908) gimimo.

Jonas Katelė – (g. 1831 
m. sausio 13 d. Suvainiai, 
Kupiškio valsčius – 1908 m. 
gegužės 21 d. Panemunėlis) 
– Lietuvos kunigas, švietėjas, 
daraktorius, draudžiamosios 
lietuviškos spaudos platini-
mo ir slaptųjų lietuviškųjų 

vakarų ir lietuviškų mokyklų 
organizatorius.

Modernus, pažangus, išra-
dingas, visuomet pilnas idėjų 
– iki dabar prisimenama švie-
tėjo asmenybės jėga.

Kunigo švietėjo Jono Ka-
telės labdaros ir paramos 
fondas kviečia paminėti šios 
neeilinės asmenybės Gim-
ties metus ir ragina dalyvauti 
veiksme – Laiškas ant sniego 

švietėjui kun. Jonui Katelei – 
parašyk žinutę Švietėjui ant 
sniego – nufotografuok, kad 
būtų įskaitomas tekstas – at-
siųsk nuotrauką fondo valdy-
tojui leonardassablinskas@
gmail.com iki sausio 13 d.

 Savo ir kitų laiškus švietė-
jui kun. Jonui Katelei perskai-
tysi bendrame leidinyje.

Organizatorių 
inform.

Nepakluso reikalavimui sustoti ir taranavo 
pareigūnų automobilį

Policijai teko vytis išgė-
rusį vairuotoją.

Sausio 11 d., apie 0.05 
val. Rokiškyje, Respublikos 
g., stabdomas automobilis 
„MERCEDES BENZ“ ne-
stojo ir padidinęs greitį to-

liau važiavo, nekreipdamas 
dėmesio į šviesos, garso si-
gnalus, žodinius perspėjimus 
ir reikalavimus sustoti per au-
tomobilio garsiakalbį, vingia-
vo po kelią išvažiuodamas į 
priešpriešinę eismo juostą, ne-
leisdamas aplenkti, taranavo 

tarnybinį automobilį „VW 
COMBI“. Galiausiai Rokiš-
kio r., Pakapinės k., automo-
bilis sustabdytas, neblaivus 
(1.42 prom.) vairuotojas 
(gim. 1993 m.) sulaikytas.

Panevėžio VPK 
inform.

Stačiatikiai pamaldų su tikinčiaisiais neatnaujins 
iki sausio pabaigos

Stačiatikiai pamaldų su 
tikinčiaisiais nusprendė ne-
atnaujinti iki sausio pabai-
gos, sako Lietuvos stačiati-
kių arkivyskupijos kancleris 
Vitalijus Mockus. Rokiškyje 
taip pat yra stačiatikių Šv. 
Aleksandro Neviečio cerkvė 
bei parapija.

„Penktadienį mes nutarė-
me, kad kol tęsis karantinas, 
iki sausio 31-osios pamaldose 
žmonių neleisti“, – BNS sakė 
V. Mockus.

Anot jo, pamaldos nuo 
gruodžio vidurio vyksta nuo-
toliniu būdu, iš jo vadovauja-

mos Dievo Motinos Ėmimo į 
Dangų katedros jos transliuo-
jamos internetu. Dvasininko 
teigimu, didžiausia problema 
yra tai, kad tikintieji negali 
dalyvauti Eucharistijos šven-
time.

„Žiūrint iš dvasinės pusės 
– maisto parduotuvių niekas 
neuždarė, nes be maisto kūnas 
negali gyventi. O be pamaldų, 
be eucharistijos negali gyventi 
siela. Tai ji po truputį silps-
ta. Problema tai, kad žmonės 
negali priimti Komunijos, bet 
yra kaip yra“, – sakė jis.

Atnaujinti pamaldas su 
tiesioginiu tikinčiųjų dalyva-

vimu nuo pirmadienio buvo 
nusprendę Lietuvos katalikų 
vyskupai, tačiau sulaukę kri-
tikos praėjusią savaitę jie pa-
keitė poziciją ir tikintiesiems 
grįžti į bažnyčias neleido. Nuo 
gruodžio vidurio katalikų baž-
nyčiose galima galima melstis 
privačiai, atlikti išpažintį ar, 
susitarus su kunigu, priimti šv. 
Komuniją. 

Lietuvoje iki sausio 31 die-
nos galioja įvestas sugriežtin-
tas karantino režimas. Jo metu 
uždarytos daugelis parduotu-
vių, kirpyklos, apribotas žmo-
nių judėjimas ir susibūrimai.

BNS inform.

Šią savaitę nuo koronaviruso 
bus pradėti skiepyti globos įstaigų 
gyventojai ir darbuotojai

Šią savaitę bus pradėti 
skiepyti slaugos ir globos 
įstaigų gyventojai bei dar-
buotojai, LRT radijui sakė 
socialinės apsaugos ir dar-
bo viceministrė Vilma Au-
gienė.

Jos teigimu, kartu su 
vakcinomis bus teikiami ir 
antikūnių testai, nes persir-

gusieji ar šiuo metu sergantieji 
COVID-19 nebus skiepijami. 
Skiepijimas vyks globos įstai-
gose.  „Sutikimai dabar renka-
mi, tam ruošiamasi“, – sakė V. 
Augienė.

Anot jos, į skiepijamų asme-
nų sąrašus įtraukti ir lankomo-
sios slaugos darbuotojai, kurie 
teikia paslaugas namuose.

Nacionalinės pažangių glo-

bos namų asociacijos vadovas 
Vykintas Bagdonas sako, kad 
visos įstaigos pasiruošusios 
vakcinacijai, kuri prasideda 
antradienį ir truks iki sausio 
16-osios. 

Šalies globos ir slaugos įs-
taigose šiuo metu gyvena apie 
13 tūkst. žmonių, dirba apie 8 
tūkst. darbuotojų.

BNS inform.

Ieškokite 
prekybos 
centruose!
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BALDAI

• Geros būklės raudoną trivietę 
sofą-lovą. Miegamosios dalies 
matmenys 157x200 cm. Yra dėžė 
patalynei. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Naudotą sekciją. Kaina 235 Eur. 
Tel. 8 686 53 754. Rokiškis
• Vaiko kambario baldų komplektą. 
Balta spinta, lova su čiužiniu ir 
pastatoma, atvira lentyna iš Ikea. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 606 31 917. 
Rokiškis
• Masyvų baldų komplektą (fotelis 
+ trivietė sofa + dvivietė sofa). 
Didžioji sofa su ištraukiamu 
miegojimo mechanizmu, mažesnė 
- su patalynės dėže. Baldai naudoti, 
be defektų, neišsėdėti, švarūs, 
tvarkingi. Išsivežti patiems iš 
S.Nėries g., Rokiškyje. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 613 82 564.  
Vilnius
• Elektrinę funkcinę ligonio 
priežiūros lovą su čiužiniu. Kaina 
230 Eur. Tel. 8 605 06 301. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Veikiančią skalbimo mašiną. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 16 515. 
Rokiškis
• Husqvarna Combi Menu 
Exluziv šaldytuvą - šaldiklį. 
Šaldymo kamera apatinėje dalyje. 
Matmenys: aukštis 1.8 m, plotis 0,6 
m, gylis 0,6 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 619 59 979. Rokiškis
•  Veikiančius kavos aparatus 
Jura c5 -150 Eur ir Jura E60 - 110 
Eur. Taip pat dar yra Delonghi 
magnifica. Po 90 Eur.  
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Tvarkingą, veikiantį dulkių siurblį 
Samsung. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame jauną šunelį, 
maždaug 4 mėn. amžiaus. Spalva–  
juoda su ruda ir balta. Ėda ir daro 
viską pats. Auga garbanoto plauko, 
nuostabaus grožio šunelis. Juodupė. 
Papildomas tel. +370 45831279. 
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis

• Dovanojami šuniukai. Liko dvi 
kalytės. Atsivestos 2020-11-20, į 
naujus namus galės keliauti sausio 
pabaigoje. Tėvai Vidurio Azijos 
aviganė ir Vakarų Sibiro laika. 
Šuniukai augs dideli.  
Tel. 8 640 82 614. Rokiškis
• Trys jauni (10 mėn.) kačiukai 
neteko savo šeimininkės ir ieško 
pastovių namų. Jei norite švelnaus, 
prieraišaus katinėlio, priglauskite. 
Tel. 8 618 58 156. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Nitrilines vienkartines 
medicinines pirštines, įvairių 
spalvų, dėžutėmis po 100 ir 200 
vnt. 100 vnt: S dydžio - 14 Eur; 
M, L, XL dydžio, nuo 100 iki 200 
vnt. Kaina nuo 14 Eur iki 22 Eur. 
Pristatymas Rokiškio rajone - 3 
Eur. Užsakymas telefonu.  
Tel. 8 698 17 829. Rokiškis
• Šiltus, storus, natūralios 
medvilnės, apatinius kariškus 
marškinėlius. Tinka žvejams, 
medžiotojams, dirbantiems lauke, 
sutrikusios šilumos apytakos 

žmonėms. Šiuo metu turime įvairių 
dydžių, nuo 46 iki 62. Pristatymas 
Rokiškyje susitarus (be kontakto). 
Tel. 8 698 17 829. Rokiškis
• Vyriškas, moteriškas šiltas 
kojines, įvairių dydžių. Puikiai 
tinka turintiems kraujotakos ir 
apytakos sutrikimų. Sudėtis: šuns 
vilna ir šuns ir avies vilnos mišinys. 
Pristatymas Rokiškyje susitarus (be 
kontakto).  
Tel. 8 698 17 829. Rokiškis
• Įvairios paskirties (plonas, 
storas gumines, su pašiltinimu, be 
pašiltinimo, odines, dirbtinės odos, 
sintetines, nedegias) pirštines, 
įvairių dydžių (S-XXL).  Rokiškyje 
pristatymas susitarus (be kontakto). 
Tel. 8 698 17 829.  
Rokiškis
• Audinės, ilgus, klasikinius 
kailinius. geros būklės. Tel. 8 680 
47 230. Rokiškis
• Mažai dėvėtus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius, dydis 
50-IV. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Puikiai skambantį komplektą: 4 
vnt. S90 + radiotechnika aktyvus 
žemų dažnių garsiakalbis + harman 
kardon resyveris su nuotoliniu 
pultu. Techninė būklė ideali, 
kosmetinė- naudota. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• AM/FM sterio tiunerį  SONY 
ST – 2950F  1976 m. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Baltus dobilų ritinius.  
Tel. 8 620 92 265. Rokiškis
• Gyvūno transportavimo krepšelį. 
Matmenys 40x25. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 679 95 095. Rokiškis
• Naudotą graužiko narvą. 
Matmenys 70x40. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 679 95 095. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 20 metų mergina ieško darbo, 
siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 637 15 114. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu visų 
vairuotojo ir traktorininko 
kategorijų pažymėjimą.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• 49 metų moteris ieško darbo. 
Galiu prižiūrėti žmogų jo namuose, 
turiu patirties. Tel. 8 602 53 978. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
statybos, apdailos, remonto darbus. 
Rokiškis, Kupiškis.  
Tel. 8 603 63 927. Rokiškis
• Ieškau darbo buhalterijos srityje. 
Galiu dirbti ir po kelias dienas per 
savaitę arba po kelias valandas kas 
dieną. Taip pat nuotoliniu būdu. 
Darbas gali būti laikinas. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 674 78 935. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) staklių operatorius(-ė).  
Reikalavimai: turėti ne mažiau 
kaip B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Darbo vieta - 
Panemunėlio glž. st. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami Įmonės 
transportu. Darbo užmokestis su 
mokesčiais nuo 864 iki 1040 Eur. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ieškoma melžėja ir pagalbinis 
darbininkas, gali būti šeima, 
apgyvendiname name (gyvenimo 
sąlygos puikios), apmokome, 
darbas ryte ir vakare. Šilutės 
rajonas. Tel. 8 650 94 929.  
Šilutė
• Ieškome kolegų! Jei norite būti 
sveiki Jūs ir Jūsų artimieji, o gal 
ieškote papildomų ar pagrindinių 
pajamų - parašykite mums! 
Siūlome galimybę dirbti su Neolife, 
laisvą darbo grafiką, nuolatinius 
mokymus, produktus už savikainą. 
Tel. 8 699 61 192. Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
medienos pjovimo staklių 
operatorių. Darbas pamaininis. 
Atlyginimas nuo išdirbio (nuo 650 
neatskaičius mokesčių).  
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis

• Reikalingas žmogus prižiūrėti 
senyvo amžiaus vyriškį.  
Tel. 8 693 85 945. Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus be žalingų 
įpročių, mokantis dirbt Husqvarna 
pjūklu. Malkų pjovimas, 
skaldymas, krovimas i sunkvežimį. 
Darbas reikalauja fizinio 
pasiruošimo, geriausia vidutinio 
amžiaus žmonės. Atsiskaitymas 
galimas kasdien po atlikto darbo. 
Tel. 8 622 36 499. Rokiškis
• Reikalingi miško pjovėjai ir 
pagalbiniai darbininkai. Darbai 
Aukštaitijoje. Apgyvendiname.  
Tel. 8 623 47 265. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas, turintis 
automobilių remonto praktikos. 
Alga sutartinė. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 606 11 409. Rokiškis
• Optika Rokiškyje ieško naujo 
komandos nario. Privalumai: 
patirtis optikos darbo srityje, 
bendrosios praktikos slaugytojo 
licencija. Neturinčius patirties 
darbuotojus įmonė apmoko. 
Gyvenimo aprašymą siųsti el. 
paštu: info@bink.lt arba brazysn@
gmail.com. Tel. 8 676 70 070. 
Rokiškis

KITA

• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Naujas užuolaidas 300x160 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Naują suvirinimo įrenginį. 300 A, 
vienfazis, kaina su siuntimu 90 Eur. 
Kupiškis. Jei vietoje pasiimsite, 85 
Eur. Tel. 8 684 20 231. 
 Kupiškis
• Ąžuolinę skulptūrą, aukštis 145 
cm. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Naują medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį lauko tualetą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Neišpakuotą prancūzišką servizą: 
6 puodeliai su lėkštutėmis ir 19 
lėkščių. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Natūralaus drėgnumo spygliuočio 
pjuvenas. Mediena prieš pjovimą 
nužievinta. Galime pristatyti į 
pirkėjo sandėlius. Mėnesio kiekis 
apie 600 kv. m. Gamybos vieta: 
Obeliai, Rokiškio raj. 
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 Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Skaldytas malkas ir atraižas.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Plastikinius kamštelius PET 
buteliams. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Geros būklės šildymo katilą 
Dakon 32. Naudotas daugiau nei 10 
metų. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius, 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį. 4 x 16 , 4 
m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą, 380 V, iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Vienetų arba apsisukimų skaitiklį. 
Skaičiuoja iki 100000 vnt. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Elektrinį perjungiklį, žvaigždė/
trikampis, 500 V, 25 A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą M 
253, nuolatinei srovei ir įtampai 
matuoti. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius leistuvus 
PME-211  380 /230V, 25 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Malkas rąstais, kaladėlėmis, 
skaldytas. Malkos gražiai sukrautos 
eilėmis, atvežame i kiemą, kiekis 
11 metrų. Beržas, juodalksnis, 
spygliuotis. Tel. 8 622 36 499. 
Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Įvairią pjautą  statybinę medieną. 
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Statybinį laužą. Išardyti laiptai, 
yra paminklinio akmens luitų. 
 Tel. 8 698 79 028. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 53 Eur.  
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Kaime, ūkininko augintą vištų 
skerdieną. 1 kg - 4 Eur. Pristatau į 
namus, Rokiškio rajone. 
Tel. 8 618 22 848. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S8. Skilęs priekinio 
stiklo kampas, veikia gerai, pilnas 
komplektas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Samsung Galaxy S8+. Naudotas 2 
metus, būklė ideali. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 683 87 395. Rokiškis
• Dvejus metus naudotą, bet geros 
būklės telefoną Samsung Galaxy 
A3. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 604 15 320. Rokiškis
• Iphone x. 64 GB, geros būklės. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 606 74 953. 
Rokiškis
• Naują Redmi Note 8 apsauginį 
dėkliuką. Guminis. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Mažai naudotą, galingą, kaip 
naują Samsung A80. 128 GB 
atmintis, 8 GB RAM, kamera 64 
megapikseliai, spartus krovimas, 
pilna komplektacija su apsauginiu 
stiklu ir dėkliuku su garantijomis 
ir pirkimo čekiu. Mokėta 468 Eur. 
Gold spalva. Kaina 269 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Naują elektrinę gitarą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 698 15 873.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Šviesų, šiltą ir erdvų 2 kambarių 
butą Aukštaičių g., Rokiškyje. Su 
baldais ir buitine technika. Yra 
balkonas, židinys ir didelis rūsys. 
5 aukštas. Ramūs ir tvarkingi 
kaimynai. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 610 86 007. Rokiškis
• Tvarkingą dviejų kambarių butą 
Bajoruose. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, stiklintas balkonas, ūkiniai 
pastatai, žemės sklypai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 2 
aukštas, mūrinis namas, Jaunystės 
g. 8. Butas tvarkingas ir geroje, 
strateginėje vietoje. Kaina 50999 
Eur. Tel. 8 604 92 825. R 
okiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. 2 aukštas, mūrinis 
namas, tvarkingas. Kaina 30500 
Eur. Tel. 8 604 92 825.  
Rokiškis

• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Neįrengtą, 125 kv. m, dviejų 
aukštų gyvenamąjį namą Rokiškio 
mieste, Uljanavos soduose. 
Sklypo plotas 7,06 a. Bendrasis 
namo plotas 125 kv. m. Geras 
privažiavimas, langai su stiklo 
paketais. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 603 94 044. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajuose, 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas 92,62 kv. m. Name yra 
3 šviesūs erdvūs kambariai, 
tualeto ir vonios kambarys, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 
2 gyvenamieji kambariai. Kaina 
17500 Eur. Tel. 8 675 75 369. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k., Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1977 m. Pirmajame namo aukšte 
yra prieškambaris, koridorius, 
virtuvė, 3 kambariai. Mansardoje 
yra 3 kambariai, vienas iš jų su 
balkonu. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių k., 
Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1972 m., būklė – namas 
remontuotinas. Nesenai pakeisti 
namo langai plastikiniais. Bendrasis 
namo plotas yra 72,02 kv. m. 
Sklypo plotas 50 a. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime, 
32 a. namų valdos (vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijų) paskirties žemės sklypą 
su jame esančiu nauju garažu. Yra 
leidimas statyboms, suprojektuotas 
namas. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Pakriaunių 
kaime, Rokiškio r. Namas 
mūrinis, vieno aukšto su 
mansarda. Bendrasis plotas 
115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 
2 gyvenamieji kambariai. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 678 72 157. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Obelių mieste, J. Jablonskio 
gatvėje namo dalį. Priklauso 46/100 
dalis rąstinio gyvenamojo namo, 
1/3 dalis ūkinio pastato.  Namui 
priklauso 18 arų žemės sklypas, 
kuris nuomojamas iš valstybės . 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 646 36 702. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas pastatytas 1977 m. 
Pirmajame namo aukšte yra 
prieškambaris, koridorius, virtuvė, 
3 kambariai. Mansardoje yra 3 
kambariai, vienas iš jų su balkonu. 

Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Žemes ūkio paskirties sklypą, 
Gabriškio k., tarp Kavoliškio ir 
Rokiškio, 1.65 ha, elektra prie 
sklypo. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 862 30 292. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1 arba 2 
kambarių butą Rokiškyje.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Kavoliškyje. Siūlyti tel. 
869263439. Tel. 8 601 31 004. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą, 
būtų gerai su buitine technika ir 
baldais. Tel. 8 622 06 773.  
Rokiškis
• Išnuomojamas garažas prie 
Norfos. Tel. 8 605 81 090.  
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą.  
Tel. 8 621 15 062. Rokiškis

PASLAUGOS

• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 

Rokiškis
• Pjauname pavojingai augančius 
medžius, karpome gyvatvores, 
genime, smulkiname šakas.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Remontuojame minkštus 
baldus - kampus, sofas, lovas, 
čiužinius, kėdes ir kt. Keičiame 
spyruokles, pertraukiame gobeleną, 
eko ar natūralią odą. Gaminame 
čiužinius. Pasiimame ir parvežame 
baldus. Kreiptis telefonu arba 
atnaujinkbaldus@gmail.com.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Fiskaru išvežu medieną ar šakas. 
Medienos pervežimas iki 10 kub. 
m. Tel. 8 602 53 232.  
Rokiškis
• Atliekame vidaus apdailos 
darbus. Pertvarų montavimas, 
gipso sukimas, špakliavimo, 
glaistymo, dažymo darbai, plytelių 
klijavimo darbai, laminato dėjimas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio (iki 
6m) ir nestandartinių (7-7,5m) 
ilgių. Išpjauname bet kokį jūsų 
pageidaujamą matmenį. Galime 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Gimę tą pačią dieną
09:55 Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės 
aikštėje, Vilniuje
10:05 Sausio 13-osios 
– Laisvės gynėjų dienos 
30-mečio minėjimas LR 
Seime ir Laisvės premijos 
įteikimas
11:00 Gražiausios poetų 
dainos
12:15 Kas ir kodėl? 
12:45 Dainuoju Lietuvą
13:00 Nacionalinė 
ekspedicija
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Dainuoju Lietuvą
18:45 Diena po rytojaus
19:30 Kartu iki pergalės. Paramos 
Ukrainai ir Baltarusijai koncertas. 
Tiesioginė transliacija
20:30 Panorama
20:57 Kartu iki pergalės. Paramos 
Ukrainai ir Baltarusijai koncertas. 
Tiesioginė transliacija (tęsinys)
23:00 Premjera. Nuostabioji 
draugė
00:05 Neužmiršti
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Neužmiršti
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Neužmiršti
03:00 Panorama
03:30 Pasivaikščiojimai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:05 Atsargiai! Merginos 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija 

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Gražuolė Lialia 
12:20 Kenoloto 
12:22 Gražuolė Lialia 
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 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Brangusis Džonai
22:25 Vikinglotto
22:30 Brangusis Džonai
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Brangusis Džonai
00:20 Kaulai 
01:15 Rouzvudas 
02:10 24 valandos. Palikimas
03:00 Moderni šeima 
03:25 Kaulai 
04:20 Rouzvudas 
05:10 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
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Aš esu legenda
00:25 Narkotikų prekeiviai
01:25 Amerikiečių snaiperis
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris 
05:05 Kalnietis

06:35 Strėlė 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija 

09:45 Pėdsakas 
10:40 Mentalistas 
11:40 Atsarginis prezidentas 
12:40 CSI. Majamis 
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Strėlė 
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Dakaras 2021 
21:30 Los Andželo katastrofa
23:20 Pasmerktieji
01:20 Fortitudas
02:10 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Vyrų šešėlyje
09:30 Mūsų gyvūnai
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“
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 „Sekmadienio rytas.. 
Sausio 13-osios naktį”
21:30 „Dvaro rūmai” 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Sekmadienio rytas.. 
Sausio 13-osios naktį”
01:30 „Dvaro rūmai” 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Sekmadienio rytas.. 
Sausio 13-osios naktį”
05:30 Nauja diena
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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 Gimę tą pačią 
dieną
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
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 Nematoma Lietuvos 
istorija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Kai nusėda dulkės
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės metų. 
Vizualieji menai
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 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:10 Atsargiai! Merginos 
06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia 

12:20 Kenoloto 
12:22 Gražuolė Lialia 
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 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Įstatymus gerbiantis 
pilietis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Įstatymus gerbiantis 
pilietis
00:10 Rezidentas
01:10 Rouzvudas 
02:00 24 valandos. Palikimas
02:55 Moderni šeima 
03:20 Rezidentas 
04:10 Rouzvudas 
05:05 Atsargiai! Merginos

05:05 Kalnietis 

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
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Išvadavimo planas
00:15 Narkotikų prekeiviai 
01:20 Aš esu legenda
02:50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:20 Alchemija. VDU karta
04:50 RETROSPEKTYVA

06:35 Strėlė 

07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija 
09:45 Pėdsakas 
10:40 Mentalistas 
11:40 Atsarginis prezidentas 
12:40 CSI. Majamis 
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Strėlė 
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Dakaras 2021 
21:30 Niekada nepasiduok
23:45 Los Andželo katastrofa
01:25 Fortitudas 
03:05 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
09:30 Kaimo akademija

10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
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
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Dvaro rūmai“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Dvaro rūmai“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
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15 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
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Eurolyga per LRT. 
Tiesioginė transliacija
18:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Sankt Peterburgo 
„Zenit“ – Kauno 

„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija
 iš Sankt Peterburgo."
21:00 Auksinis protas
22:25 Stingdantis šaltis
23:50 Bėgam iš Berlyno
01:20 Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio
02:50 Diena po rytojaus
03:35 Klausimėlis
04:05 Nematoma Lietuvos 
istorija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:05 Atsargiai! Merginos 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia 

12:20 Kenoloto 
12:22 Gražuolė Lialia 
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 Kung Fu Panda 3
21:15 Legenda apie Heraklį
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Legenda apie Heraklį
23:10 Vienas šūvis. Dvi kulkos
01:35 Brangus krovinys 
03:15 Apgaulinga aistra 
05:05 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
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Užkratas
23:10 Misionierius
01:00 Nesava
02:40 Išvadavimo planas
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

06:35 Strėlė 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Pėdsakas 
10:40 Mentalistas 
11:40 Atsarginis prezidentas 
12:40 CSI. Majamis 
13:40 Mano virtuvė geriausia 

14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Strėlė 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Dakaras 2021 
23:00 Dugnas
00:50 Niekada nepasiduok
02:40 Didžiojo sprogimo teorija 
03:25 CSI. Majamis

06:00 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Oponentai
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Deutsche Welle: Greitis
09:30 Vantos lapas
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
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 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Dvaro rūmai” 
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pristatyti.  www.bajorumediena.lt. 
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Šilumos siurbliai leidžia 
vartotojui pamiršti, kas yra 
šildymas kietuoju kuru ar medžio 
granulėmis. Vartotojas gali 
mėgautis komfortu, negalvodamas 
apie kuro įsigijimą, jo paruošimą, 
saugojimą, nuolatinį katilo 
kūrenimą bei pelenų šalinimą.  
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
• Medžių genėjimas, krūmų 
pjovimas, gyvatvorių formavimas, 
medžių kirtimas, malkų ruošimas, 
vėjovartų bei sausuolių tvarkymas. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Jauna šeima prašo padovanoti 
baldų. Gal kas turi nebenaudojamu. 
Tel. 8 625 53 137.  
Rokiškis
• Ieškau skalbimo mašinos. Gal 
kas dovanoja. Tel. 8 641 69 409. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškyje, prie psichiatrinės 
ligoninės, rastas šuo. Ieškomi 
šeimininkai. Šiuo metu šuo laikinai 
priglaustas. Atpažinusius kieno 
tai šuo ar turinčius informacijos, 
skambinti nurodytu telefonu.  
Tel. 8 623 89 151. Rokiškis
• Pamesta piniginė su dokumentais, 
prie Iki parduotuvės.  
Tel. 8 647 80 376. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują pjūklą . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką su 
brikso varikliu. 15,5  HP, pjaunama 
1,05, su dviem peiliais, kojinis 
automatas, su surinkimo krepšiu. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• MTD sodo traktoriuką. Variklis 
dviejų cilindrų, 16,5 HP automatas, 

pjaunamos dviejų peilių, plotis 
105, su surinkimo krepšiu, variklis 
briksas. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Elipsinį treniruoklį Zipro neon. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2009 m. Kia Picanto. 1,1 
l, keturių cilindrų patikimas 
benzininis variklis. Lietuvoje 
neeksploatuota. Iš Vokietijos. 
Ekonomiškas. Geros žieminės 
padangos + vasarinių padangų 
komplektas. Veikiantis 
kondicionierius. Rida 102 000 km. 
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  

Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA, tvarkinga. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 2006 m. Chrysler Voyager. 
Naujesnis modelis. Su geruoju 
4 cilindru. 2.4 l. Įdėtos nauja 
dujų įranga. mechaninė pavarų 
dėžė. Kėbulas be rūdžių. Keičiu į 
japonišką traktoriuką arba į T-25, 
MTZ, T-40. Primokėčiau iki 1200 
Eur, pagal susitarimą. Kaina 2400 
Eur. Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• Nisan Almera tino. 2005 m., 
82 kW, dyzelis. TA dar metams, 
labai ekonomiškas, 100 km/5 l. 
Tvarkingas vidus ir važiuoklė. 
Domina keitimas į Bmw 525, arba 
530 dyzelį, su TA. Kaina 850 Eur. 

Tel. 8 682 74 567. Rokiškis
• 2000 m. Opel Zafira. Be defektų. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 684 75 401. 
Rokiškis
• Ford Mondeo mk3. 2.0 l, DCTI, 
96 kW, universalas. Elektra, kablys, 
lieti ratai, R16, 205/55. TA iki 
2002.06. Pakeistas tepalas, geros 
būklės automobilis. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Audi A6. 2,7 l. Tvarkingas, 
prižiūrėtas automobilis, TA iki 2023 
m. Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3600 Eur. Tel. 8 605 77 737. 
Rokiškis
• Toyota Previa. 2004 m., 85 kW, 
dyzelis, mechaninė pavarų dėžė. 
Smulkūs kėbulo defektai, TA iki 
2021-04-21, pridedamas vasarinių 
padangų komplektas. Galima 
apžiūrėti Taikos g., 18, Rokiškis, 
Automobilių švara. Tel: 8-677-
67391. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Peugeot. 2005 m., benzinas, 

1,1 cm, 44 kW. Rida tik 133600 
km, pakeistas pagrindinis diržas, 
naujas akumuliatorius. Nėra taršos 
mokesčio. Galima apžiūrėti Taikos 
g.18, Rokiškis. Tel: 8-677-67391. 
Galime parduoti išperkamąja 
nuoma be banko paslaugų. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Automobilį Ford Focus. 
Hečbekas, 2005.04, 1,6 l, benzinas, 
74 kW. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 656 14 345. Rokiškis
• VW Touran. 2006 m.  Tvarkingas, 
viskas keista laiku. Važiuoklė 
tvarkinga, nebilda, geros 
m+s padangos. Trauka gera, 
ekonomiškas. Yra vienas defektas: 
brazda smagratis, dėl defekto kaina 
derinama vietoje. TA iki 2022 m. 
kovo 15 d. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 622 79 218. Rokiškis
• VW Passat B5. 1998 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW, TA iki 2020.01.15. 
Trūkumai - skilęs priekinis stiklas, 
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Gruodį išaugo dezinformacijos Sausio 13-osios tema kiekis
Gruodžio mėnesį Lietu-

vos informacinėje aplinkoje 
išaugo dezinformacijos kie-
kis Sausio 13-osios tema, se-
kmadienį pranešė Lietuvos 
kariuomenė. 

„Artėjant Sausio 13-osios 
sovietų agresijos prieš atkurtą 
Nepriklausomą Lietuvos vals-
tybę 30-mečiui, priešiškoje 
informacinėje aplinkoje fik-
suotas padidintas šios temos 
ir ją palaikančių Rusijos nara-
tyvų eskalavimas“, – teigiama 
pranešime. 

Iš viso Lietuvos kariuome-
nės Strateginės komunikaci-
jos departamento analitikai 
gruodžio mėnesį nustatė 320 
atvejų, turėjusių neigiamos 
informacinės veiklos bruožų. 
Lapkritį tokių atvejų fiksuota 
308. 

Anot kariuomenės analiti-
kų, pagrindiniais dezinforma-
cijos taikiniais buvo Lietuvos 
konstitucinių pagrindų apsau-
ga dėl Sausio 13-osios bylos 
nuosprendžio, NATO ir Lie-
tuvos narystė aljanse, mūsų 
šalies užsienio politika, ener-
getika ir ekonomika.

„Šių temų eskalavimu siek-
ta daryti poveikį visuomenei, 
mažinant Lietuvos Respubli-
kos piliečių lojalumą valsty-
bei, menkinant pasitikėjimą 
aukščiausiomis šalies vadovy-
bės institucijomis bei narystės 
NATO svarbą. Priešiška in-
formacija skleista tikslingai, 
norint sukelti Lietuvos žmo-
nių nepasitenkinimą valstybe, 
skatinti nusivylimo nuotaikas, 
klaidinti, skaldyti ir supriešin-
ti tarpusavyje“, – pabrėžė ka-
riuomenė. 

Gruodį, artėjant 30-osioms 
Sausio 13-osios metinėms ir 
Lietuvos apeliacinio teismo 
nuosprendžio Sausio 13-osios 
byloje paskelbimui, priešiško-
je informacinėje erdvėje su-
aktyvėjo Kremliaus naratyvų 
eskalavimas, teigia specialis-
tai. 

„Daugiausia skleista infor-
macija apie Rusijos tyrimų 
komiteto pradėtą tyrimą dėl  
neva neteisėto Sausio 13-os-
ios bylos teisėjų nuosprendžio 
ir kreipimosi į Interpolo struk-
tūras dėl tarptautinio arešto 
orderio išdavimo agresiją 
vykdžiusiems asmenims. Taip 
pat eskaluotas „savi šaudė į 
savus“ naratyvas, teigiant, kad 
Lietuvos valdžia neva neteisė-
tai apkaltino sovietų kariškius, 
siekdama nuslėpti savo prisi-
dėjimą prie civilių žūties“, – 
pažymėjo jie. 

Taip pat buvo teigiama, kad 
pirmosios instancijos teisme 
už dalyvavimą Sausio įvy-
kiuose nuteisti buvę sovietų 
karininkai Jurijus Melis ir Ge-
nadijus Ivanovas yra nekalti, 
o pats bylos nagrinėjimas va-
dintas gėdingu. 

Dezinformacijos skleidėjai 
reagavo į Prezidentūroje vy-
kusią konferenciją „Lietuvių 
kova dėl valstybės ir istorinės 
tiesos: Molotovo – Ribentro-
po paktas 1939–1989–2020” 
bei Lietuvą kaltino istorinio 
revizionizmo vykdymu ir „ti-
krosios“ Antrojo pasaulinio 
karo istorijos iškraipymu. 

Lietuvai priešiškoje infor-
macijoje taip pat neigiama 
SSRS atsakomybė sukeliant 
Antrąjį pasaulinį karą bei ne-
pripažįstama 1944 metais įvy-

kusi sovietų okupacija. 
Paskutinįjį 2020 metų mė-

nesį dezinformacija aktyviai 
buvo skleidžiama ir dėl Karo 
policijos įstatymo pataisų. 

„Skleidžiama dezinforma-
cija ir klaidinančiomis mani-
puliacijomis formuotas prie-
šiškas naratyvas, teigiantis, 
jog Karo policija bus paversta 
nauja institucija represijoms 
prieš Lietuvos piliečius vyk-
dyti, protestams malšinti bei 
priverstiniam šalies žmonių 
skiepijimui vykdyti“, – rašo-
ma kariuomenės pranešime. 

Analitikų teigimu, gruodį 
ir toliau buvo stebimas didelis 
neigiamos informacijos kiekis 
NATO ir Rusijos konfrontaci-
jos tema. 

„Aljanso generaliniam se-
kretoriui Jensui Stoltenbergui 
pabrėžus Juodosios jūros re-
giono svarbą NATO ir glau-
dų bendradarbiavimą su šio 
regiono šalimis – Aljanso 
partnerėmis Ukraina ir Sakar-
tvelu, Kremliaus kontroliuoja-
moje žiniasklaidoje publikuoti 
straipsniai apie agresyvias 
NATO provokacijas ir siekį 
dominuoti Juodosios jūros re-
gione“, – aiškina Strateginės 
komunikacijos departamentas. 

Pasak departamento, tele-
vizijos eteryje buvo teigiama, 
kad atėjo metas Vakarams pa-
rodyti Rusijos galią ir stabdyti 
jų agresiją panaudojant bran-
duolinius ginklus. Baltijos ša-
lys šiame kontekste įvardintos 
kaip NATO militarizacijos 
centrai prie Rusijos sienų, o 
Lenkija kaltinta diversantų 
rengimu. 

Šiuo laikotarpiu intensy-
vios ir toliau išliko Lietu-

vos-Rusijos ir Lietuvos-Bal-
tarusijos santykių temos, 
kuriose siekiama formuoti 
neigiamą Lietuvos įvaizdį, 
teigiama, kad Baltijos šalys ir 
Lenkija kišasi į Baltarusijos 
vidaus politiką, primeta išo-
rinį valdymą ir destabilizuoja 
politinę padėtį. 

Dezinformacijoje Lietuva 
vadinama rusofobiška vals-
tybe, kurios agresyvi politika 
Rusijos atžvilgiu stiprės. 

Gruodį taip pat buvo įvyk-
dyta ir plataus masto kiber-
netinė ataka, kurios metu 
neteisėtai prisijungta prie 22 
valstybinių institucijų tinkla-
lapių, į juos patalpintos mela-
gingos žinios. 

„Gruodžio 9 d. pasinau-
dojant Lietuvos kariuomenės 
karo prievolės ir komplek-
tavimo tarnybos darbuotojo 
e. pašto adresu išsiųstas me-
lagingas pranešimas (angl. 
spoofed email) apie neva pa-
tikslintus karo prievolininkų 
sąrašus. Gruodžio 10 d. me-
lagingo turinio informacija 
neteisėtai patalpinta Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos in-
terneto svetainėje apie neva 
Lietuvos pasienyje sulaikytą 
oficialų Lenkijos asmenį“, – 
praneša analitikai. 

Melagingas turinys apie 
Šiaulių oro uosto infrastruk-
tūros modernizavimą buvo iš-
platintas ir imituojant Šiaulių 
informacinio portalo laišką, 
kibernetinės atakos, kurioje 
siųstas didelis kiekis „Trojan 
Emotet“ virusu užkrėstų elek-
troninių laiškų, sulaukė ir Na-
cionalinis visuomenės sveika-
tos centras.

BNS inform.

nešyla kondicionierius. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 674 55 041.  
Rokiškis
• Du motociklus Minsk. Vienas 
važiuojantis, kitam reikia 
komutatoriaus. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Audi B4. Benzinas - dujos, 2 l, 
85 kW. Važiuoja gerai, TA yra. 
Lieti ratai, sport vairas, elektriniai 
veidrodėliai, gražus rekarinis 
salonas. Kaina 399 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Seat Ibiza. 1999 m., dyzelis, 81 

kW. TA iki 07.02. Tel. 8 699 42 
058. Rokiškis
• Bmw E46. Tvarkingas, kėbulas 
be rūdžių. Variklis dirba gražiai, 
smagratis nebarška, važiuoklė 
puiki. Ką tik pakeisti variklio 
tepalai ir filtrai. TA galioja iki 
2022-10. Kaina 1399 Eur.  
Tel. 8 626 36 907.  
Rokiškis
• Priekabą Koegel af18. Bendra 
masė, 18 tonų, su TA iki rugpjūčio. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 86 738. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R16 195/65 (su C raide) 
padangas. Yra ir ratlankiai Opel  
Vivaro, Trafic. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Vasarines padangas R16 215/65 
(su C raide). Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Naują impulsinį akumuliatoriaus 
įkroviklį Ctek MXS 5.0 Polar. 
Maksimali įkrovimo srovė 5A. 
Įkrovimo įtampa: 14,4 V, 15,0 

V, 15,8 V. Apsaugos klasė: IP65 
(atsparus įbrėžimams ir dulkėms). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• 2004 m. BMW 318 universalą, 
85 kW, dalimis. Tel. 8 692 85 085. 
Rokiškis
• 2008 m. VW Passat B6 universalą 
dalimis. Tel. 8 692 85 085.  
Rokiškis
• R16 BMW ratlankius. Buvo 
naudojami e46 modelyje. Galima 
pirkti su padangomis ar be jų.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis

• R15 Mitsubishi Pajero/Hyundai 
Galoper ratlankius. Nusmėliuoti ir 
perdažyti, geros būklės.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Originalius R18 Ford ratlankius. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Geros buklės R15 Opel ratlankius. 
Yra ir skardiniai R15 ratlankiai. 
Galima sumontuoti ir padangas. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R16 225/55 Continental 
vasarines, beveik naujas padangas . 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R17 215/55 M+S Nokian 
padangas. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• R16 vasarines 205/55 padangas. 
Yra keli komplektai. Turiu ir 
žieminių 205/55. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• R17 225/45 vasarines padangas. 
Yra keli komplektai.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Vasarines padangas R15 195/65. 
Yra keli komplektai - Michelin, 
Verdenstein. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• VW Passat B3 lietus ratus su 
geromis žieminėmis padangomis, 4 
vnt. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. 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
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Renault Laguna 2,2l, d, Espace 
2,2 l, d, VelSatis 2,2 l, d, Avantime 
2,2 l, d. Kodas 0445110084. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
0986435173. Yra 3 vnt. Vieneto 
kaina 40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus BMW 320d, 
330d, 530d, 730d, X5. Kodas 
0445110080 arba 0445110131. Yra 
4 vnt. Du restauruoti, nauji Bosch 
išpurškėjai po 60 Eur. Du išvalyti, 
tikrinti, atitinka visus parametrus, 
po 40 Eur.  Analogai 0445110080, 
0445110131, 0986435084. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštukus Volvo S60, 
S80, V70, XC70, XC90 2.4d 
96-136 kW. Kodas 0445110078. 
Du restauruoti, pakeisti Bosch 
išpurškėjai. Kaina po 60 Eur. Kiti 
trys išplauti, patikrinti. Atitinka 
visus parametrus. Kaina po 40 
Eur. Analogai 0445110077, 
0986435120. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį BMW 
525d, 120 kW. Kodas 0445110048. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai: 0445110040, 
0986435094. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

• Kuro purkštuką BMW 330d, 135 
kW, BMW 530d, 135 kW, 142 
kW, BMW 730d, 135 kW, 142 
kW, Land Rover, Range Rover 
130 kW. Kodas 0445110047. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai: 0445110039, 
0445110266, 0986435017, 
098643518, 098643519, 
0986435022. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 4 vnt. žieminių, dygliuotų 
padangų. Apynaujos, Sailun, R18, 
235/55. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. 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
• VW Bora dalimis. 1999 m., 1.9 l, 
66 kW, sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 
kW, turbo dyzelis. Yra variklis, 
radiatorius, priekinė važiuoklė, 
priekinės galinės lempos.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Peugeot 406 dalimis. 2,0l., HDI. 
Tel. 8 687 81 555. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Opel - Movano, Vivaro,Renault 
- Espace, Laguna, Master, 
Megane, Scenic ,Trafic, Nissan 
- Interstar, Primastar. Kodas 
0445110021. Restauruotas. Naujas 
Bosch išpurškėjas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai : 
0445110020, 0445110056. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Mercedes A160, 1.7 l, dyzelis, 
Mercedes A170 1.7 l, dyzelis. 
Kodas 0445110015. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
0445110003, 0445110004. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• R15 lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis. 4x108. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• R16 padangas visureigiui. 265/75. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Padangas. R15, 195/65, m+s, 
protektoriaus likutis 5 mm, 2 vnt. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Padangas. R16, 205/55, m+s, 4 
vnt., protektorius 6 mm. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Padangas. R14, 175/65, m+s, 
2 vnt., protektoriaus gylis 5 mm. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Naudotas m+s padangas. 185/65, 
R14, protektorius 8 mm. 4 vnt. 
Kaina negalutinė. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Šviečiantį išmetimo antgalį.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Žiemines padangas Bridgsetone 
Blizzak su ratlankiais. R15, 195/65. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
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Sausio 12-oji, 
antradienis, 

3 savaitė
Iki Naujųjų liko 353 dienos

Saulė teka 8.37 val., 
leidžiasi 16.17 val. 

Dienos ilgumas 7.40 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Cezara, Cezaras, Cezarė, Cezarijus, 
Eigailas, Eigailė, Ernestas, Lingailė, 

Vaigeda, Vaigedas, Vaigedė.
Rytoj: Dargauda, Dargaudas, 

Dargenė, Dargenis, Dargė, 
Dargilas, Iva, Ivas, Iveta.

Poryt: Auksė, Auksius, Auksys, 
Auksuolė, Lelija, Lilija.

Dienos citata
„Bailys - pavojingiausias 

žmogus, jo labiausiai 
verta bijoti“ 
(L. Bernė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1773 m. Čarlstone (JAV Pi-
etų Karolinos valstija) pradėjo 
veikti pirmasis viešas muziejus 
Amerikoje.

1816 m. Prancūzija pa-
skelbė, kad Bonapartų šeima 
visiems laikams ištremiama iš 
šalies.

1932 m. demokratė Heti 
V. Karavai iš Arkanzaso tapo 
pirmąja į JAV Senatą išrinkta 
moterimi.

1950 m. Temzėje švedų 
tanklaivis užkliudė britų po-
vandeninį laivą „Truculent“. 
Gyvi liko tik 15 iš 70 povande-
ninio laivo įgulos narių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1991 m. protestuodamas 
prieš desantininkų veiksmus 
Vilniuje atsistatydino TSRS Lie-
tuvos KGB padalinio viršininkas 
Romas Marcinkus.

1991 m. Lietuvos generalinė 
prokuratūra dėl Juozo Jermala-
vičiaus pareiškimo, jog „įkurtas 
Nacionalinio gelbėjimo ko-
mitetas“, ir TSRS kariuomenės 
nusikalstamų veiksmų iškėlė 
baudžiamąją bylą už viešus ra-
ginimus pažeisti Lietuvos valsty-
bės suverenitetą.

1991 m. Rusijos Aukščiausio-
sios Tarybos pirmininkas Borisas 
Jelcinas pasmerkė karinės jėgos 
naudojimą Baltijos šalyse.

Post 
scriptum

Vargas draugus išblaško.

LAISVALAIKIS Tiršta pievagrybių sriuba su lydytu sūreliu
Ingredientai: 
• 3 stiklinės vandens
• 350 g pievagrybių
• 200 g lydyto sūrelio
• 100 ml pieno
• Didelis svogūnas
• 3 valgomieji šaukštai sviesto 
• 2 valgomieji šaukštai kvieti-
nių miltų 
• 2 didelės česnako skiltelės
• kubelis daržovių sultinio 
• Druskos
• Maltų juodųjų pipirų

Gaminimas:
Svogūną ir česnaką nulukite, 
susmulkinkite. Pievagrybius 
supjaustykite griežinėliais. 

Pasilikite mažą saujelę. Keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitinkite sviestą, sudėkite 
svogūną, pakepkite, kol suminkštės. Tada sudėkite česnaką, pakepkite dar minutę. 
Sudėkite pievagrybius, kepkite, kol šie suminkštės, pagardinkite druska, pipirais. Api-
barstykite miltais ir išmaišykite. Į puodą supilkite vandenį, sudėkite apkeptas daržo-
ves, grybus, sultinio kubelį, išmaišykite. Virkite apie 20 minučių ant vidutinės ugnies. 
Po to supilkite pieną, pakaitinkite kelias minutes ir sudėkite lydytą sūrelį. Gerai iš-
maišykite. Pakaitinkite dar kelias minutes. Pagardinkite druska pagal skonį. Truputį 
daugiau nei pusę sriubos sutrinkite trintuvu ir po to vėl sumaišykite su likusia sriuba.
Atidėtus pievagrybių griežinėlius pakepkite svieste ar aliejuje. Juos uždėkite ant, su-
pilstytos į dubenėlius, sriubos. Dar galite apibarstyti saulėgrąžų sėklomis ir šviežio-
mis petražolėmis. Skanumėlis!

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 12 d. Naktį -3

Dieną -1
P,  
7-15 m/s

Vėjuota. Vietomis 
plikledis.

Sausio 13 d. Naktį -2
Dieną -1

PR,
4-9 m/s

Plikledis. Kai kur 
pustys.

Sausio 14 d. Naktį -8
Dieną -7

ŠR, 
3-8 m/s

Orų prognozė sausio 12-14 d.

• Dygliuotas padangas su lietais 
diskais 175/65 R14 su centravimo 
žiedais. Ratlankio vidus 69. 1 mm, 
stebulės išorinis diametras 63,3 
mm. Protektorius geras. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 686 49 301. 
 Rokiškis
• BMW E39, R17 ratus su 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 672 89 113.  
Rokiškis
• 1999 m. Bmw dalimis. 520i, 
benzinas. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2002m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI, 74 kW . Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2000 m., Opel Astra dalimis. 1,7 
l, dyzelis, 2 durų, 55 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Prietaisą E214. Skirtas 
automobilių, traktorių elektros 
įrangos, generatorių, akumuliatorių, 
uždegimo sistemos prietaisams 
tikrinti. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Beveik naujas, R15 padangas su 
skardomis, labai geras padangų 
raštas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

PERKA

• Pirksime 4-3 kambarių butą. 
Pageidautina ne penktajame aukšte 
ir ne bendrabučio tipo.  
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• Perku mėšlo kratytuvą Rou-6, gali 
būti netvarkingas. Domina ir tik 
rėmas su balansyrais. Taip pat tiktų 
ir prt-7 rėmas su balansyrais. Tel. 8 
622 69 546. Rokiškis
• Rokiškio ir aplinkiniuose 
rajonuose pirkčiau ar išsinuomočiau 
žemės ūkio ar miško sklypus. 
Domina apleisti, apaugę, su 
sodybomis, pastatais, netvarkingais 

dokumentais, bendrasavininkiais, 
įkeisti ir t.t. Domintų įvairūs 
pasiūlymai. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Superku automobilių, 
mototechniką, ŽŪ techniką, 
vilkikus, tiek ardyti, tiek 
važiuojančius. Taip pat perku 
katalizatorius ir auksą.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo kokybišką 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Geros kokybės, įvairių matmenų 
pjautą, statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris, 
vienerios su stiklu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Palydovinę anteną, 1,65 m 
skersmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 140 cm įstrižainės televizorių 
LG 55UH605V su galiojančiu 
draudimu iki 2022-04-16. Pirktas 
naujas prieš 3 metus, yra visi 
čekiai, mokėta 644 Eur. Viskas 
puikiai veikia, tikrai nėra užslėptų 
bėdų, šiuo metu naudojamas. 
4k raiška, wifi, smart funkcija. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Televizorių. 32 colių įstrižainės, 
geros būklės, ir kambarinę anteną. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių T-16. Važiuoja, 
išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 820 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Naudotus arklinį plūgą, 22, 20, 13 
cm skersmens skriemulius.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Vieno rotoriaus grėblį Dobilas. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 662 27 088. 
Rokiškis

Pavedė savivaldybių administracijų vadovams 
kontroliuoti COVID-19 vakcinavimą

Sveikatos apsaugos minis-
tras Arūnas Dulkys sekmadie-
nį feisbuke pranešė pasirašęs 
sprendimą, kuriuo savivaldybių 
administracijų direktoriams pa-
vesta kontroliuoti vakcinavimą 
nuo COVID-19 įstaigose, kurių 
dalininkas ar steigėjas yra ati-
tinkama savivaldybė. 

Anot ministro, administracijų 
vadovams nurodoma kontroliuoti, 
kad šiose įstaigose vakcinavimas 
būtų vykdomas griežtai pagal nu-
statytą tvarką, skiepai būtų skiria-
mi prioritetinėms gyventojų gru-
pėms ir jų negautų žmonės, kurie į 
tas grupes nepatenka. 

„Nustačius šio sprendimo pir-
mame punkte nurodytų teisės aktų 
galimus pažeidimus, pradėti admi-
nistracinio nusižengimo teiseną, 
atlikti administracinio nusižengi-
mo tyrimą ir surašyti administra-
cinio nusižengimo protokolą arba 
dėl administracinio nusižengimo 
teisenos pradėjimo kreiptis į kitas 
teisėsaugos institucijas pagal kom-
petenciją“, – nurodė ministras. 

Administracijų vadovai taip 
pat įpareigoti nustačius pažeidi-
mus nedelsiant, bet ne vėliau kaip 
per vieną darbo dieną, pateikti 
informaciją apie juos Sveikatos 
apsaugos ministerijai. 

„Kai ėmiausi šių atsakomybių, 
žinojau, jog laukia daug proble-
mų. Tenka apgailestauti, kad, nors 
Vyriausybė ir SAM deda visas 
pastangas, kad šalį pasiektų kaip 
galima daugiau vakcinų, ir jų, pir-
miausia, gautų prioritetinėse gru-

pėse nustatyti asmenys, atsirado 
piktnaudžiaujančiųjų tuo metu, kai 
svarbiausia vienybė ir sąžiningu-
mas“, –  feisbuke rašė A. Dulkys. 

Jis taip pat pabrėžė, kad žinias-
klaidos aprašyti atvejai, kai skie-
pus gauna pagal eiliškumo tvarką 
tam neturintys teisės medikai ar su 
medicina susiję verslininkai „nie-
kuo nesiskiria nuo kitų viešųjų gė-
rybių pasisavinimo ar grobstymo“.

Ministras tuo pačiu pažymėjo, 
kad visi procesai sveikatos apsau-
gos sistemoje negali būti centrali-
zuoti ir kontroliuojami ministeri-
jos. 

„Tenka pripažinti, kad tik pa-
čios gydymo įstaigos žino, kurie 
konkretūs žmonės dirba su CO-
VID-19 liga sergančiais pacientais 
ir kurie konkretūs žmonės atitinka 
tvarkoje nustatytas sąlygas, turime 
pasitikėti jais“, – teigė jis. 

„Tačiau su komanda esame 
priversti imtis papildomų, skai-
drumą užtikrinančių priemonių“, 
– pridūrė A. Dulkys.  Kalbėdamas 
apie galimus vakcinavimo tvarkos 
pažeidimus Vilniaus universiteto 
ligoninės Žalgirio klinikose, jis 
sakė, kad ministerija šeštadienį 
kreipėsi į klinikų vadovus, prašy-
dama pateikti paaiškinimus. 

„Gavus atsakymą, įstaigos įsta-
tuose nustatyta tvarka bus organi-
zuojamas dalininkų susirinkimas, 
kuriame bus vertinama pateikta 
informacija ir, esant teisiniam pa-
grindui, atliekamas tyrimas dėl va-
dovo galimo darbo pareigų pažei-
dimų“, – aiškino ministras. 

Raštiško paaiškinimo ministe-

rija paprašė ir iš Šilalės savival-
dybės Ekstremaliosios situacijos 
operacijų centro, dėl viešumoje 
pasirodžiusios informacijos, kad 
šio miesto greitosios medicinos 
pagalbos stotyje nuo COVID-19 
pasiskiepijo ir ją valdančios įmo-
nės vadovas su artimaisiais. 

„Kadangi SAM nėra suteik-
tos neribotos kontrolės funkcijos, 
o tyrimai, susiję su šia situacija, 
galimi tik SAM pavaldžiose įstai-
gose, gavusi įstaigos paaiškinimą, 
SAM jį vertins bei teiks nagrinė-
jimui Šilalės rajono savivaldybei, 
kaip įstaigos steigėjai“, – teigė A. 
Dulkys. 

Jis taip pat neatmetė varian-
to, kad įstaigos atsakymas gali 
būti perduotas ir teisėsaugai bei 
pabrėžė, kad tokių veiksmų bus 
imamasi dėl kiekvieno paaiškėju-
sio pažeidimo. 

Prezidentas Gitanas Nausėda 
bandymus gauti vakcinas be eilės 
pavadino „gėdingais sovietinio 
elgesio reliktais“ ir pareikalavo 
greitų bei ryžtingų sprendimų dėl 
vakcinavimo tvarką pažeidusių 
asmenų atsakomybės. 

Šalies vadovas su A. Dulkiu 
ir premjere Ingrida Šimonyte šią 
problemą aptars susitikime pir-
madienį ryte. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
šeštadienį vakare pranešė nu-
sprendusi atlikti COVID-19 vak-
cinų organizavimo antikorupcinį 
vertinimą, konkrečius atvejus tar-
nybai pavedė ištirti ir Generalinė 
prokuratūra.

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. Jei 
sugalvosite tokią 
puikią idėją, kad 
priblokšite savo 

vadovą, tikėkitės ženklios fi-
nansinės naudos. Apskritai, 
darbo reikalai judės lėtokai, 
mat po švenčių pasaulis dar 
sunkiai grįžta į įprastinį ritmą. 
Ir šios savaitės darbų rezulta-
tai paaiškės gerokai vėliau. 
O ir pačiam teks sutelkti visą 
valią, kad įvykdytumėte, re-
gis, paprasčiausias užduotis. 
Būkite lyderiu, dabar ne lai-
kas slėptis už kitų žmonių nu-
garų. Stenkitės padėti tiems, 
kurie į jus kreipsis pagalbos. 
Šeštadienis – palankus me-
tas bendrauti su artimaisiais. 
Meilės srityje – paslapčių ir 
intrigų metas. Nemeskite ke-
lio dėl takelio.

JAUTIS. Pir-
mojoje savaitės 
pusėje gero ne-
laukite. Piniginė 

papilnės, bet labai nežymiai. 
Trečiadienį imkitės finansinių 
reikalų, bet tik tokių, kuriuos 
galima sutvarkyti per dieną. 
Jums, kaip ir gimusiems po 
Avino ženklu, sunku grįžti į 
darbo ritmą. Tačiau nepasi-
duokite melancholijai. Dar-
buose laikykitės tradicinių 
vertybių, nusistovėjusios 
tvarkos ir taisyklių. Darbe 
tikėtini dideli pokyčiai, prie 
kurių teks taikytis. Jei paro-
dysite susidomėjimą, būsi-
te aktyvūs, galbūt pradėsite 
naują, labai sėkmingą projek-
tą. Bus daug naujienų ir šei-
myniniame gyvenime.

D V Y N I A I . 
Naujų projektų 
metas. Jūsų kū-
rybinės idėjos 

taip pat bus labai paklausios. 
Beje, reikalai ims klostytis 
geriau, jei jiems skirsite ma-
žiau dėmesio ir pastangų. 
Laimės paukštė pati atskris į 
rankas. Tai, ko anksčiau rei-
kėjo kaulyti likimo, dabar jis 
tiesiog dovanos. Ir dovanos 
su džiaugsmu. Gali būti, kad 
susiklostys situacija, palanki 
pakilti karjeros laiptais. Mei-
lės fronte nepainiokite drau-
gystės su meile. Pagalvokite, 
ko norite iš gyvenimo ir myli-
mo žmogaus, ir to siekite.

VĖŽYS. Fi-
nansiniai reikalai 
reikalaus daug 
dėmesio. Tikrin-

kite ir perpatikrinkite doku-
mentus, sąskaitas, čekius už 
prekes bei paslaugas. Galite 
tikėtis gerų karjeros perspek-
tyvų, o trečiadienį – finansi-
nių įplaukų. Ši savaitė labai 
palanki bendravimui: bendra-
darbiaudami vystysite dar-
bo reikalus, turėsite įdomių 
pažinčių, patirsite atradimo 
džiaugsmą. Nuo antradienio 
iki pat penktadienio būsite 
puikus pašnekovas. Ir bet ką 
įtikinsite bet kokiu reikalu. 
Naudokitės tuo. Vyresni gi-

Astrologinė prognozė savaitei 
minaičiai pamėtės ne vieną 
vertingą patarimą bei idėją. 
Demonstruokite susidomė-
jimą vadovybės siūlymais, 
ateityje tai bus naudinga.

LIŪTAS. Jūsų 
finansiniai reika-
lai primena zebrą. 
Savaitės pradžioje 

aštriai jusite pinigų trūku-
mą, ketvirtadienį finansuose 
įsivyraus trapi pusiausvy-
ra, tačiau savaitgalį geriau 
apeiti parduotuves, įskaitant 
ir internetines, dideliu ratu. 
Darbe tampate nepakeičiamu 
– be jūsų nebus išspręstos jo-
kios problemos. Tačiau teks 
ir didelė atsakomybė. Jumis 
pasitiki, bet laukia didelių pa-
stangų, pagalbos sprendžiant 
rimtus reikalus. O tą pagalbą 
teiksite aukodami laisvalai-
kį, šeimos gyvenimą. Ypač 
daug darbų teks antradienį. 
Penktadienį sulauksite naujų, 
įdomių projektų pasiūlymų. 
Asmeninis gyvenimas dabar 
kupinas baimių ir prieštara-
vimų. 

M E R G E L Ė . 
Finansų srityje 
venkite kraštuti-
numų. Pirkite tik 

tai, kas būtina, antraip biu-
džetas ims braškėti per siūles. 
Metas taupyti. Ši savaitė ku-
pina netikėtumų. Antradienis 
bus įtempta ir įvykių kupina 
darbo diena. Trečiadienį teks 
netikėtai koreguoti planus, 
bet tai jums bus naudinga. 
Tačiau naudą pajusite ir su-
prasite ne iš karto. Penktadie-
nį imkitės pačių sunkiausių, 
nemaloniausių darbų. Tačiau 
susilaikykite nuo viešų ver-
tinimų ir komentarų: atviru-
mas jums nenaudingas. Jūsų 
santykių su mylimu žmogumi 
perspektyvos priklauso nuo 
šiuo metu priimamų spren-
dimų. Klausykite širdies: 
geriau nuoširdžiai klysti, nei 
būti teisiam dėl išskaičiavi-
mo. Savaitgalis – puikus me-
tas pasimatymams. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Antradie-
nis – ilgų pasita-
rimų ir ilgalaikių 

užduočių formulavimo metas. 
Nekreipkite į verslo partnerių 
žavesį, atidžiai studijuokite 
dokumentus, ir tik įsitikinę, 
kad juose viskas surašyta tei-
singai, priimkite sprendimus. 
Gyvenime padvelks permai-
nų vėjai. Galbūt sutiksite 
naujų žmonių, galbūt pajusite 
ūmų norą keisti darbą. Savai-
tės viduryje, nors aplinkybės 
klostysis nepalankiai, pa-
sieksite gerų rezultatų darbe. 
Ketvirtadienį daugiau laiko 
skirkite apmąstymams vie-
natvėje. Savaitgalį virtualus 
bendravimas su draugais bus 
naudingas ir emocine, ir fi-
nansine prasme.

S K O R P I O -
NAS. Finansinė 
padėtis tokia sta-

PRO MEMORIA
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Juodupės seniūnija:
STEFA BUTĖNIENĖ 1928-04-01 - 2020-12-30
MICHEJUS POTAPOVAS 1938-08-01 - 2021-01-04
Pandėlio seniūnija:
CECILIJA PRANIAUSKIENĖ 1943-03-30 - 2021-01-02
Obelių seniūnija:
VILGELMINA BAKANAVIČIENĖ 1927-02-03 - 2021-01-06
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bili, kad galite sau leisti ir 
šiek tiek daugiau, nei įpras-
ta, išlaidų. Jūsų profesiniai 
įgūdžiai bus įvertinti, darbe 
lydės sėkmė. Turėsite pelnin-
gų užsakymų, perspektyvių 
projektų. Darbas atneš ne tik 
nemenkas įplaukas, bet ir pa-
sitikėjimo savimi, įvertinimo 
jausmą. Asmeniniame gyve-
nime pajusite, kas yra meilė, 
ir kad šis jausmas abipusis. 
Metas permainoms, nesijau-
dinkite – jos bus geros. Penk-
tadienis – kontaktų diena. 
Nepraleiskite pro ausis nau-
dingos informacijos.

ŠAULYS. Įgy-
vendinti svajones 
trukdys netvirta 
finansinė padėtis. 

Ketvirtadienį bus galimy-
bė savo piniginę papildyti 
uždarbiu iš šalies. Kartais 
atrodys, kad galite pasiekti 
neįmanomų dalykų. Esate ku-
pini energijos ir noro veikti. 
Savaitės viduryje atsidursite 
tinkamu metu tinkamoje vie-
toje ir išspręsite sudėtingą bei 
svarbią užduotį. Darbe būkite 
dėmesingi net menkiausioms 
smulkmenoms. Savaitgalį 
jėgas atgausite gamtoje: jei 
palankus oras, aplankykite 
čiuožyklą, pasivaikščiokite 
parke. Penktadienį išgirsite 
apkalbų apie mylimą žmogų, 
bet jos yra melagingos.

O Ž I A R A -
GIS. Neleiskite 
sau jokių išlaidų, 
avantiūrų, rizikos 

ir nuotykių. Darbo susikau-
pė daug, ir šias sankaupas 
tvarkysite be entuziazmo. At-
kreipkite dėmesį į kolegų nuo-
monę, jų išsakomas pastabas, 
nesiginčykite. Būtent taktas, 
diplomatija, dėmesys aplin-
kiniams bus jūsų tolimesnės 
karjeros perspektyvų pagrin-
das. Mat kilus sunkumams, 
būtent aplinkinių pagalba bus 
aukso vertės. Meilės fronte 
ramybės bus daugiau, jei pa-
galiau liausitės pakeisti myli-
mąjį pagal savo norus. 

VA N D E N I S . 
Jūsų norai nesu-
tampa su gali-
mybėmis. Grįž-

kite prie darbų. Antradienį 
venkite vadovybės dėmesio. 
Trečiadienį dirbkite kartu 
su komanda, su ja dalinkitės 
nuopelnus. Penktadienį ne-
siskolinkite, neimkite jokių 
kreditų. 

ŽUVYS. Liau-
kitės tingėti ir 
atidėlioti. Atkreip-
kite dėmesį į per 

dideles išlaidas. Teks per-
žiūrėti daugelį planų. Įtam-
pa darbe augs, tai susiję su 
augančiu darbų kiekiu. Bū-
kite atidūs, kreipkite dėmesį 
į smulkmenas. Meilės fronte 
reikės jūsų konkrečių žodžių 
ir konkrečių veiksmų. Jei my-
limasis pamanys, kad jums jis 
neįdomus, tiesiog ims ir išeis.

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

Nors, atrodo, žinome išėjimo neišvengiamybę,
 tačiau ši visada užklumpa skaudžiai ir netikėtai. 

Dėl mylimo tėvelio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Dianą Bitinienę 

ir artimuosius.
Taikos g. 1A namo

 6-osios laiptinės kaimynai

Nuoširdžiai užjaučiame rajono savivaldybės 
tarybos narį Valių Kazlauską 

dėl tėvelio mirties.
Rokiškio rajono savivaldybė 

Nuoširdžiai užjaučiame Laisvės kovų istorijos 
muziejaus vedėją Valių Kazlauską 

dėl tėvelio mirties. 
Obelių gimnazijos bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame Valių Kazlauską, 
mirus brangiam tėveliui. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą.  

Rokiškio kultūros centro tremtinių choras 
„Vėtrungė“ ir vadovė

Lietuvos keliuose – 70 momentinių greičio matuoklių
Lietuvos valstybinės 

reikšmės kelių tinkle įreng-
ta 70 momentinių greičio 
matuoklių, kurie fiksuoja 
abiem kryptimis važiuojan-
čių transporto priemonių 
greitį, tikrina techninės ap-
žiūros galiojimą, civilinės 
atsakomybės draudimą, 
kelių naudotojo mokesčio 
sumokėjimą.

Pasak Lietuvos automobi-
lių kelių direkcijos vadovo 
Remigijaus Lipkevičiaus, 
greičio matuoklių tinklo tiks-

las nėra bausti, svarbiausia 
– užtikrinti eismo saugą, ska-
tinti vairuotojus kelyje elgtis 
atsakingai, važiuoti leistinu 
greičiu.

Matuokliai dažniausiai 
įrengiami vietose, kuriose yra 
padidėjusi rizika nukentėti 
pažeidžiamiems eismo da-
lyviams, pavyzdžiui, gyven-
vietėse prie mokyklų, perėjų 
ar sankryžų, religinio susibū-
rimo vietomis, pavojingomis 
sankryžomis, pėsčiųjų perė-
jomis. 

Šiuo metu Lietuvos vals-

tybinės reikšmės keliuose 
taip pat veikia ir 50 vidutinio 
greičio matavimo sistemų. 
Be to, palaipsniui turėtų būti 
įdiegti dar 212 įrenginių. 

Preliminariais duome-
nimis, apie 70 proc. eismo 
įvykių įvyksta dėl greičio 
viršijimo.

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgamin-
ti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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ANEKDOTAI

programą, – patraukė pečiais 
turtuolis.

***
– Ar tu matei naujausią 

Lady Gaga klipą?
– Ne. Manau, kad knyga 

vis tiek geriau.
– Kokia knyga?
– Bet kokia knyga.
***
Privati kompanija „Tesla“ 

Donaldo Trumpo automobilyje 
atjungė stabdžio pedalą...

***
Pas burtininkę:
– Priburkite, prašyčiau, du 

šiuos vyrukus.
– O kam jums du?
– Jūs pirma priburkite, aš 

jau paskui išsiaiškinsiu.
***
Gyvenimą reikia gyventi 

taip, kad pasakoti būtų gėda, o 
prisiminti – malonu.

***
– Iš karto matyti, kad vedei. 

Idealiai išlyginti marškiniai...
– Taip, tai pirmasis dalykas, 

kurį mane išmokė žmona.
***
– Išeisiu į pensiją, baigsiu 

antrą knygą...
– Rašyti?
– Ne, skaityti.
***
– Kur pas tave ledukai 

kokteiliui?
– Balkone. Nueik ir nurauk 

porą varveklių. 
***

Vyras, prieš pradėdamas 
kartu su žmona klijuoti sienų 
apmušalus, pasakė: „Kad ir 
kas benutiktų, žinok, kad aš 
tave myliu“.

***
– Brangusis, kai tu klausaisi 

muzikos, su kokia daina 
asocijuojuosi aš?

– Aš tokios muzikos 
neklausau.

***
– Aš jums tūkstantąjį kartą 

kartoju, kad sklerozės mes 
negydome.

***
Kaimyninės šalies 

protestuotojai:
– Norim pamatyti 

prezidentą kalėjime.
Prezidentas:
– Kalėjime yra televizorius, 

todėl galėsit žiūrėt.
***
Boksininko interviu:
– Aš visą gyvenimą 

svajojau apginti mergaitę 
nuo chuliganų. Bet svajonė 
neišsipildė. Gal aš ne ten 
vaikštau?

***
– Na, netikiu aš tais 

filmais apie keliautojus laiku. 
Nelogiški jie. Ten herojai 
gelbėja žemę, keičia likimus. 
Jei tie filmai būtų tikroviški, 
tai keliautojai statytų lažybose 
už pergalę Eurolygos 
rungtynėse ir pirktų bitkoinus.

***
Kuo vyresniu tampu, tuo 

labiau suprantu tas pasakų 
raganas, kurios įsikurdavo 
nameliuose miškų glūdumoje 
ir užmušdavo kiekvieną, kuris 
iki ten atsibelsdavo.

***
Nevaikštau pas psichologą: 

tiesiog neįsivaizduoju, kuo aš 
jam galėčiau padėti.

***
Inteligento pasakojimas: 

„Antrą valandą nakties 
kaimynai man priminė, kad 
pas juos dar Naujieji metai. 
Šeštą ryto aš jiems priminiau, 
kad Mocartas – nemirtingas“.

***
Berniukas guodžiasi tėčiui 

karininkui:
– Manęs mokykloje niekas 

nepastebi...
– Radai dėl ko jaudintis, 

būsi puikus snaiperis.
***
Po mirties trys vyrukai 

– Ar jūs nusikaltimą 
įvykdėte taip, kaip aš ką tik 
nupasakojau? - klausia teisėjas 
kaltinamojo.

– Ne, bet jūsų idėja irgi 
nebloga.

***
– Vaikai, kas yra egoistas? 

– klausia mokytojas.
– Egoistas – tai toks 

žmogus, kuris niekada 
negalvoja apie mane, - atsako 
Petriukas.

***
Daktaras sako pacientui:
– Dabar nekvėpuokite.
– O ką, jūs orą pagadinote?
***
Vyriškis vežimu įvažiuoja 

į kaimą:
– Žmonės, malkų atvežiau!
Arklys:
– Aha, tu atvežei.
***
Ankstyvas rytas, saulė 

dar nepatekėjusi. Iš lovos 
tyliai tyliai atsikelia žmona, 
pasižiūri į savo miegantį 
vyrą, nusišypso. Nueina prie 
balkono durų, tyliai tyliai 
praveria ir įsliūkina pro jas. 
Įkvepia tyro rytmečio oro, 
nužvelgia balkone gulinčius 
daiktus ir giliai atsidūsta... 
Vėl nusišypso... Tyliai tyliai 
paima meškerykotį ir sulaužo 
jį, griebia kitą ir vėl triokšt. 
Supainioja visus valus, 
išmeta visas rites, pamato tą 
„prakeiktą dvokiančią dėžę“ 

ir, sukaupusi visas jėgas, 
perverčia ją per balkono 
kraštą. Tada tyliai tyliai 
nusėlina į virtuvę, ištraukia 
iš šaldytuvo pakuotę alaus, 
supila ją visą į kriauklę. Jos 
veide palaiminga šypsena... 
Tyliai tyliai ant pirštų galų 
ji grįžta į lovą, palenda po 
anklode, prisiglaudžia prie 
vyro... Gyventi jai liko lygiai 
pusvalandis...

***
Prabangus kruizinis 

laivas patyrė katastrofą 
ir į negyvenamą salą 
išmetė tik dešimt žmonių. 
Netrukus prasidėjo badas ir 
išsigelbėjusieji nutarė, kad 
trauks burtus ir vieną iš jų 
suvalgys. Vieną dieną suvalgė 
vieną, kitą dieną – kitą, kol 
pagaliau atėjo eilė iki vieno 
turtuolio.

– Na, ką, balandėli, vilkis 
savo „versačius”, nusikabinėk 
auksines grandines, tuoj tave 
valgysim.

– Ei, nejuokaukit, aš tuoj 
paskambinsiu su mobiliaku 
savo draugeliams, jie atskris 
su malūnsparniais, atgabens 
visokio maisto ir dar visus 
namo parskraidins!

– Tai ko tu iš pat pradžių 
taip nepadarei?! Juk tiek 
žmonių suvalgėm! –  nustebo 
išlikę gyvieji.

– Aš galvojau, kad čia 
viskas įeina į kelionės 

vienu metu stovi ties Rojaus 
vartais. Šv. Petras klausia 
pirmojo:

– O tu uošvienę turėjai?
– Turėjau.
– Į Rojų. 
Klausia antrojo:
– O tu uošvienę turėjai?
– Ne.
– Tada į pragarą.
Klausia trečiojo:
– O tu uošvienę turėjai?
– Net dvi.
– Tada į pragarą. 
– O kodėl?
– Nes po dviejų uošvienių 

tamstai pragaras bus tikras 
rojus.

***
Po Buranovo močiučių 

sėkmės Eurovizijoje, 
Buranovo diedukai jau subūrė 
futbolo komandą, taisykles 
mokosi...

***
Kaimyninės šalies 

kariuomenės štabe karininkai 
dalinasi apkalbomis:

– Tu girdėjai, kad tankų 
dalinio kareiviai savo virėjo vos 
nepakorė ant tanko vamzdžio?

– O už ką?
– O už tą, kad prieš 

pratybas jis pietums, 
įsivaizduokit tik, išvirė žirnių 
sriubos.

***
– Kuo užsiimi?
– Vargstu už pinigus.
***
Kaimyninėje šalyje išleistas 

pirmasis patriotinis fizikos 
vadovėlis. Iš jo išbrauktas 
žodis „pasipriešinimas“.

***
– Petrai, tu gi žadėjai mane 

mylėti amžinai.
– Amžinai nereiškia 

nepertraukiamai.
***
Skrenda lėktuvas. 

Stiuardesė prieina prie 
įtartinos išvaizdos vyruko:

– Alaus, vyno, degtinės?
– Ačiū, ne. Aš tuoj už vairo 

sėsiu.
***
Kai apsilankai pas stalių, 

tai ant grindų pilna pjuvenų. 
Pas kirpėją šiukšliadėžėje 
matyti plaukų sruogos. Ateini į 
banką, o ten ne tik kad pinigai 
nesimėto, bet dargi šratinukas 
pririštas.

***
Kaimynai vietinio 

girtuoklio klausia:
– Petrai, kodėl tu per 

šventes buvai blaivas?
– O va todėl, kad kariauju 

prieš Vyriausybę. Ji man 
pensijos nepakėlė, aš jai dabar 
akcizo mokesčio nemokėsiu!

***
– Valstybė liepia mums 

pasitikėti bankine sistema. 
O ji mumis pasitiki? Nuėjau 
į banką, o ten – pigiausias 
tušinukas, ir tas pats pririštas.

***
–Viršininke, ką jums 

atnešti?
– Pelną.
***
– Mielasis, grindys šaltos, o 

tu be šlepečių?
– Norėjau apsiauti. Kol 

pamačiau šalia jų tupintį 
Rainių labai įtartina snukučio 
išraiška.

***
Padavėjas prieina prie 

kliento, kuris užsakymo laukia 
jau gerą valandą:

– Dėkoju, pone, už 
supratingumą. Galima, aš jums 
jau atnešiu... kitą peleninę?

***
Mama moko sūnelį kalbėti, 

o žmona – patylėti.
***
Ateina moteriškė pas 

būrėją:
– Atsimenat, jūs man 

išbūrėt, kad turėsiu vyrą ir tris 
vaikus.

– Atsimenu. Ir ką?
– Aš tris vaikus jau turiu. 

Atėjau paklaust, kada bus tas 
vyras?

***
Statybų aikštelė. Darbų 

vykdytojas rodo užsakovui 
dvidešimties metrų duobę:

– Viskas, kaip brėžiniuose. 
Netgi lempą dugne uždegėm!

Užsakovas išplėšė iš rankų 
brėžinį, apvertė jį ir šaukia:

– Kvailiai! Čia gi švyturys 
turėjo būt!

***
Katinas patapsėjo ant 

klaviatūros, susirangė 
ir užmigo. Aišku, po to 
nešiojamasis kompiuteris 
nebeveikia. Iškviestas 
meistras ilgokai kasė pakaušį 
žiūrėdamas į šį chaosą ir 
mandagiai paklausė:

– Atleiskite, ar jūs čia 
rimtai bandėte šėtoną Skype 
iškviesti?

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


