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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
5 p.

Ieškokite prekybos
centruose!

Rokiškėno septyniolikos metų triūsas 
kuriant Istorijos ir meno parką – 
įamžintas knygoje

3 p.

Nedarbo lygis rajone nuolat auga
Vytautas ir Nijolė Gasiūnai savo išpuoselėtame parke.                                                                                                                                L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

Vasario 2 d. kraujo donorystės 
akcija Rokiškyje

10 p.

Sąjūdietės, istorijos mokytojos 
Teresės Gailiūnienės 
viešas kreipimasis 
dėl Rokiškio krašto 
garbės piliečio vardo

4 p.

Kas tu? Kaip tau? 
Svečiuose dekanas 
Eimantas Novikas.
Antroji pokalbio dalis

Vytautą Šliką prisimenant. 
Žmogus, kuris nebijojo

Vytautas Šlikas nebijojo sakyti tiesos. Ir į akis, ir iš aukštų tribūnų.

2 p.
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Nedarbo lygis rajone nuolat auga
Per 2020 metus nedarbo 

lygis Rokiškio rajone žen-
kliai išaugo: nuo 12,8 proc. 
2020 m. sausio 1 d., 17,2 proc. 
liepos 1 d., iki 21,7 proc. pra-
eitų metų pabaigoje.

Vidutinis metinis nedarbo 
lygis 2020 m. siekė 17,7 proc. 
ir buvo 5,7 procentinio punkto 
aukštesnis nei 2019 metais (12 
proc.).

Kaip teigia Užimtumo tar-
nybos Rokiškio skyriaus ve-
dėja Dalia Starkuvienė, praei-
tų metų pabaigoje 21,7 proc. 

siekęs nedarbo lygis rajone 
buvo aukščiausias tarp visų 
Panevėžio apskrities savival-
dybių.

2020 m. pradžioje Užimtu-
mo tarnybos Rokiškio skyriu-
je buvo registruoti 2184 darbo 
ieškantys žmonės, kuriems 
suteiktas bedarbio statusas, 
liepos 1 d. – 2880.

2021 m. sausio 1 d. Užim-
tumo tarnybos Rokiškio sky-
riuje buvo registruota 3619 
darbo ieškančių žmonių, ku-
riems suteiktas bedarbio sta-
tusas.

Tarp ieškančių darbo dau-
giausiai pageidaujančių dirbti 
pardavėjais, automobilių vai-
ruotojais, vairuotojais eks-
peditoriais, traktorininkais, 
virėjais, apdailininkais, aps-
kaitininkais. Apie 49 proc. re-
gistruotų žmonių norėtų dirbti 
nekvalifikuotus darbus.

Per 2020 m. IV ketvirtį 
Užimtumo tarnybos Rokiškio 
skyriuje darbdaviai užregis-
travo 431 laisvą darbo vietą 
(346 iš jų – neterminuotam 
darbui), tai – 24,9 proc. ma-
žiau nei per trečią praeitų 

metų ketvirtį (574), bet 4,9 
proc. daugiau nei per 2019 m. 
IV ketvirtį (411).

„Darbo paklausa metų pa-
baigoje visada būna mažesnė 
dėl sezoninių darbų pabai-
gos“- sako vedėja D.Starku-
vienė.

Per paskutinį praeitų metų 
ketvirtį daugiausiai darbo pa-
siūlymų buvo paslaugų sekto-
riuje – 57,3 visų laisvų darbo 
vietų, 23,2 proc. – pramonėje, 
10,9 proc. – statybos sektoriu-
je, 8,6 proc. – žemės ūkyje.

Enrika PAVILONIENĖ

PRO MEMORIA

Su giliu liūdesiu pranešame, kad sausio 26 d, eidamas 
92-uosius metus, mirė ūkininkas, Lietuvos ir Rokiškio ra-
jono politinis bei visuomenės veikėjas Vytautas Šlikas. Ve-
lionis gimė 1929 m. rugpjūčio 28 d. Geruogių k., Šiaulių r., 
1946 m. baigė Kuršėnų gimnaziją, 1949 m. – Kauno moky-
tojų seminariją, 1958 m. – studijas Šiaulių pedagoginiame 
institute, 1965 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 
1946 m. buvo Akmenės r. Kinkių pradinės mokyklos vedėjas, 
nuo 1947 m. – mokytojas Šiaulių, Rokiškio r., nuo 1954 m. 
– Rokiškio r. kultūros skyriaus vedėjas, nuo 1958 m. – Liu-
do Giros kolūkio (Rokiškio r.) pirmininkas, nuo 1992 – AB 
„Aukštaitijos keliai“ direktorius, o nuo 1994 m. – ūkininkas. 
Vytautas Šlikas buvo ilgametis Rokiškio rajono tarybos na-
rys, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovas, 1993–1998 
m. – Lietuvos centro sąjungos Rokiškio skyriaus pirminin-
kas. Jo vadovaujamas kolūkis  buvo ekonomiškai stiprus ir 
garsus visoje Lietuvoje. 

Viename interviu Velionis yra sakęs: ,,Žmogus turi mylėti 
darbą, jausti pareigą ir būti atsakingas. Štai ir visa paslaptis“. 
Tokį Jį ir prisiminsime – talentingą vadovą, nesitaikstantį po-
litiką, puikų oratorių, darbštų ūkininką, kuriam nuoširdžiai 
rūpėjo ne tik žemdirbių, žemės reikalai, bet ir visos šalies 
ateitis, dažnai pamokantį, pasidžiaugiantį kitų darbais ir su-
manymais.

 Širdingai užjaučiame velionio žmoną Aldoną, sūnų 
Vytautą, dukras Ingridą, ir Silviją, artimuosius, bičiulius ir 
visus, ką palietė ši skaudi netektis.

Rokiškio rajono savivaldybė

 VYTAUTAS ŠLIKAS  
1929 08 28–2021 01 26

Atsisveikiname su vienu iš rūpestingiausių ir labiausiai 
žemę mylėjusiu mūsų kraštiečiu Vytautu Šliku, visą savo 
gyvenimą paskyrusiam kaimui ir jo žmonėms, įkūnijusiu 
nuoširdžią ir atsidavusią tarnystę savo kraštui, patirtimi ir ži-
niomis susiejusį kelias kartas bendram tikslui.  

Dėl šios netekties liūdime kartu su V. Šliko šeima, drau-
gais ir reiškiame gilią užuojautą jo žmonai bei artimiesiems.

Jūžintų seniūnijos kolektyvo vardu 
seniūnas Vytautas Stakys

Vytautą Šliką prisimenant. Žmogus, kuris nebijojo

Vytautas Šlikas – unikali 
asmenybė: su tuo sutiks ir jo 
bičiuliai, ir tie, su kuriais jį 
likimas pastatė skirtingose 
barikadų pusėse. „Drąsa, 
tvirtumas, atvirumas, tiesu-
mas, reiklumas... O kartu – 
ir didžiulė pagarba, dėmesys 
žmogui, ypač jaunimui, mei-
lė kaimui, darbui“, – taip 
Vytautą Šliką apibūdina 
Lina Meilutė-Datkūnienė, 
kuriai jis buvo ne tik reiklus 
mokytojas, patarėjas, bet ir 
įkvepianti asmenybė.

Vytautas Šlikas – pirmasis 
žemaitis, su kuriuo teko su-
sipažinti. Įsitikinau, kad tai, 
kas kalbama apie žemaičius, 
jų užsispyrimą, tvirtybę – yra 
tiesa.

Kai įsidarbinau Žemės ūkio 
rūmuose, buvau paskirta dirbti 
į Rokiškį. Darbo kabinetą da-
linomės su Rokiškio ūkininkų 
sąjunga. Tas kabinetas man 
pasirodė niūrokas, įspūdį dar 
labiau sustiprino medinės len-
telės. Galvoju sau, kur aš pate-
kau? O čia dar ponas Vytautas 
griežtu tonu pradėjo klausi-
nėti: kas aš, iš kur atvykau, 
kur studijavau... Toks tonas 
privertė iš pradžių krūptelti, 
pasitempti. Pradėjo klausinėti 
detaliau, pasirodo, pažinojo 
mano tėtį, kuris jo vadovau-
jamame Liudo Giros kolūky-
je atliko praktiką, kartu dirbo 
ūkininkų sąjungoje. 

Jau pirmojo pokalbio metu 
supratau, kad šis žmogus turi 
didžiulį svorį, didžiulę patirtį. 
Yra griežtas ir reiklus. Ir sau, 
ir kitiems, tvirtas ir užsispy-
ręs. Vėlesniuose pokalbiuose 

atsiskleidė unikali jo asme-
nybė, gyvenimiška patirtis. 
Liaudies priešo vaiko dalia, 
šeimai gresiantis badas, toles-
ni kilnojimai iš vietos į vietą, 
iš darbo į darbą. Kolūkio kū-
rimo nuo antspaudo, kumelės 
ir balno, iki klestinčio ūkio su 
profilaktoriumais ir baseinais 
patirtis. Nepaisant kartų skir-
tumo, turėjome daug bendro: 
abu ketinome tapti mokyto-
jais. Pono Vytauto dėmesys 
jaunajai kartai, atsakomybė 
prieš vaikus ir už juos – buvo 
svarbus jo bruožas.

Kaip ir atsakomybė už kie-
kvieną žmogų. Kiek kartų jis 
gynė mūsų rajono žemdirbių 
interesus, kiek kartų buvo 
nepatogus, nesuprastas. Kiek 
kartų nepagailėjo griežtesnio 
žodžio ir iš tribūnos, ir as-
meniškai tiems, kurie kliudė, 
nenorėjo suprasti, padėti. Jis 
buvo tarsi gyvas skydas, iš-
šaukdavęs į save nepasitenki-
nimo ugnį, nuo jos gindamas 
bendražygius. Jį žmonės ger-
bė už tai, kad niekada nenusi-
suks, neišduos.

Iš pradžių ir man buvo 
keista, kad anksčiau ginčijęsis 
ir baręs žmogų, po kurio lai-
ko jį apkabina kaip geriausią 
bičiulį. 

Geriau jį pažinama, su-
pratau, kad tas griežtumas, 
reiklumas – ne veltui. Ponas 
Vytautas nemėgo kalbančių, 
mylėjo dirbančius. Ir kiekvie-
nas jo reiklus patarimas, pas-
taba – tai tarsi galimybių pati-
krinimas, ar gali ir nori dirbti 
geriau. Grūdinimas: prieš gy-
venimo išbandymus, prieš aš-
trius kitų žodžius, pagrįstą ir 
nepagrįstą kritiką. Kiekvieną 
jį supantį žmogų priimdavo 
su mokytojo meile ir pareiga: 
skatinti atskleisti geriausias 
savybes. Atrodė, kad jis geba 
žmogų permatyti kiaurai: su jo 
stiprybe ir silpnybėmis. Jautė 
pareigą kiekviename žmogu-
je ugdyti stuburą, vertybes. 
Gerbė tuos, kurie nebijojo 
jam prieštarauti, apgint savo 
nuomonę. Į akis girdavo retai. 
Tačiau žinojome, kad negai-
li gero, šilto žodžio, vertina 
tuos, kurie šalia.

Ponas Vytautas buvo pa-
vyzdys. Nebijoti. Jis ir pats 
neslėpė: nebijo nieko. „O ko 
čia bijoti? Eini ir darai“, – 
taip jis mums kalbėjo. Drąsą 
ugdė ir sunkios, skaudžios 
jaunystės patirtys, ir sėkmin-
gai įveikti sunkumai. O kur 
dar aštrus protas, strateginis 
mąstymas, kandumas. Todėl 
ir kalbėjo tiesą, kartais aštriai, 
kartais nediplomatiškai. Ne-
mėgo kvailių ir niekada jiems 
nenuolaidžiavo. Labai mylėjo 
laisvę. Pats būdamas laisvas, 
labai skaudžiai reagavo, jei 
kas prarasdavo savarankišku-
mą.

Iki pat paskutinių dienų 
domėjosi pasaulio ir Lietu-
vos, savojo krašto įvykiais. O 
tiems, kurie norėdavo keisti 
pasaulį žodžiais, priminda-
vo, kad darbus reikia pradėti 
namie, keisti pirmiausia savo 
aplinką. Taip kaip keitė pasau-
lį pats – ne versdamas sistemą, 
o keisdamas aplinką pagal 
savo patirtį, žinias ir talentą.

Lina MEILUTĖ – 
DATKŪNIENĖ

Netekome Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos garbės 
pirmininko, žinomo visuomenės veikėjo, politiko ir gerbia-
mo ūkininko, agronomo Vytauto Šliko. 

Atsisveikinimas su Vytautu Šliku vyks Rokiškio laidoji-
mo namuose Respublikos g. 17. Šeštadienį, 30 dieną nuo 
13.00 val. iki 20.00 val. Sekmadienį, 31 dieną nuo 8.00 val. 
iki 13 val. 

Šv. Mišios už Vytautą Šliką bus aukojamos sekmadienį 
8.30 val. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. 

Urna išnešama 13.00 valandą. Laidotuvės vyks Rokiškio 
Kalneliškių kapinėse. 

Artimųjų pageidavimu prašome velionio atminimą pa-
gerbti baltu gėlės žiedu. 
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Rokiškėno septyniolikos metų triūsas kuriant Istorijos ir meno parką – įamžintas knygoje
Vargu ar rastume rokiškėną, nežinantį, kas yra Vytautas Gasiūnas. Daugeliui vyresniosios kartos miestelėnų jis – istorikas, miesto metraštininkas, žurnalistas. Mėgs-

tantiems kurti – vienas aktyviausių rajono kaimo rašytojų ir savotiškas kolegų kūrybos globėjas, rengiantis literatūros ir meno šventes, skaitymus. O praeinantys ar 
pravažiuojantys S. Dariaus ir S. Girėno gatve, jo ir žmonos Nijolės namus seniai praminė „sodyba, kur daug skulptūrų“. Tačiau ši sodyba puoselėjama ne tik jos gy-
ventojų džiaugsmui – Istorijos ir meno parko grožiu pasidžiaugti gali kiekvienas: parkas prieinamas ir rokiškėnams, ir į miestą atvykusiems turistams.

Neblėstanti energija
Vytautas Gasiūnas šiomis 

dienomis švęs savo 84-ąjį 
gimtadienį. Kartu su žmona 
Nijole puoselėjamoje sody-
boje jie gyvena neskubriu 
karantino ritmu. Tačiau pas-
tarąsias jo dienas praskai-
drino labai džiugi žinia: iš 
spaustuvės Utenoje atkeliavo 
V. Gasiūno knyga „Istorijos ir 
meno parkas“.

Patogi, kišeninio forma-
to knyga, kaip pasakoja pats 
šeimininkas, skirta pirmiau-
sia rajono istorijos mylėto-
jams, gidams, atvežantiems 
ekskursantus aplankyti Isto-
rijos ir meno parko. Papras-
tai ekskursijas jame veda 
pats šeimininkas, su meile 
pasakodamas apie kiekvieną 
skulptūrą, kiekvieną architek-
tūrinį, kraštovaizdžio spren-
dimą. Nuoširdus, detalus pa-
sakojimas užtrunka ne keletą 
minučių. O, kaip prisipažįsta 
V. Gasiūnas, sveikata ir am-
žius jau primena savo. (Nors, 
teisybės dėlei, nei Vytauto bei 
Nijolės Gasiūnų giminaičiai, 
nei bičiuliai neįsivaizduo-
ja sodybos be jų šauniųjų ir 
energingų šeimininkų. Ir jau 
lažinasi, kokiais naujais eks-
ponatais šiemet savo parką 
papildys ponas Vytautas).

Taigi, kaip pasakoja šei-
mininkas, knygelė yra puiki 
parankinė priemonė tiems, 
kurie viešės šiame parke.

Verta aplankyti
Vytauto ir Nijolės Gasiū-

nų sodyba įtraukta į rajono 
lankytinų vietų sąrašą, paten-
ka tarp dvylikos muziejų ir 
parkų, į kuriuos miestelėnus 
ir svečius kviečia Rokiškio 

turizmo ir tradicinių amatų 
koordinavimo centras. „Par-
ke eksponuojama istorijos ir 
meno paminklai, kurie prime-
na mums Lietuvos kunigaikš-
čių, raštijos, pirmųjų žmonių 
gyvenimo, pagonybės laikus. 
Sodyboje puikiai atvaizduo-
tas viduramžių karališkasis 
sodas: takų kompozicija, įvai-
rūs dekoratyviniai medeliai 
bei daugybė gėlių, fontanas 
su vandens nešėjos skulp-
tūrėle, atspindi viduramžių 
kraštovaizdžio architektūrą. 
Sodyboje- parke vyksta kūrė-
jų šventės, įvairūs minėjimai. 
Parkas kasmet pritraukia šim-
tus mokslo, kultūros žmonių ir 
eskursantų iš kitų šalių. Kvie-
čiame apsilankyti ir prisiminti 
Lietuvos istoriją, pasidomėti 
pagonybės laikotarpiu, pasi-
grožėti kraštovaizdžio archi-
tektūra“, – taip parkas prista-
tomas centro svetainėje.

Išgarsėjo paminklu 
knygai
Knyga pono Vytauto gyve-

nime užima labai svarbią vie-
tą. Ir ne tik skaitytojo, istori-
ko, žurnalisto, kaimo rašytojo 
požiūriu. V. Gasiūno pareng-
tos knygos apie Rokiškį, iš-
leistos 1967-aisiais ir 1978 
m. keliavo iš rankų į rankas. 
1981-aisiais jis išleido kny-
gą apie tuometinę Edvardo 
Tičkaus vidurinę mokyklą. 
Vėliau, nuo 1999-ųjų jis grį-
žo prie savo pašaukimo: tais 
metais pasirodė knyga „Ne-
suklupęs gyvenimo kelyje“,  
2001 m. – „Rokiškio žemės 
šviesuliai“, 2020 m. – „Bai-
siau už neapykantą“, 2003 
m. – „Salagirės Tarzanas“. 
2008 m. V. Gasiūnas parašė 

Laibgalių istorijai skirtą kny-
gą, po metų pasirodė „Lite-
ratūriniuose arimuose“, 2014 
m. – „Gyvenimo mozaika“, 
2017 m. – „Padavimas ir ei-
lėraščiai“.

Nenuostabu, kad dėmesys 
knygai išaugo iki 2006 m. 
atidengto ir šią sodybą visoje 
Lietuvoje išgarsinusio bene 
vienintelio šalyje paminklo 
knygai.

Paties parko, derančio su 
gotikos stiliaus elementų tu-
rinčiu namu, idėją V. Gasiū-
nas puoselėjo jau nuo 2000-
ųjų. O 2003-aisiais pradėti 
pirmieji kūrimo darbai. Tre-
jus metus galvoje ir širdyje 
puoselėta idėja suformuoti 
parką pagal viduramžių pilių 
kanonus įgavo veidą. Stili-
zuoti takeliai su skoningai 
parinktais ir rūpestingai for-
muojamais žemaūgiais deko-
ratyviniais augalais, ponios 
Nijolės kruopščiai prižiūrimi 
gėlynai, fontanėlis, vandens 
šaltinėlis suteikė šiai sodybai 
išskirtinumo. Kiekviena de-
talė – kruopščiai apgalvota. 
Akmuo – viduramžiais buvo 
ne tik dekoro, bet ir svarbus 
gynybos elementas. Vandens 
šaltinis, fontanėlis – vėlgi 
duoklė viduramžiškajai pilies 
sampratai: vanduo buvo vie-
nas svarbiausių jos resursų.

O vėliau prasidėjo jos alėjų 
formavimas. Kaip jau minėta, 
didžiausią ženklą paliko raš-
tijos alėja. Pirmojo paminklo 
knygai idėja gvildenta su dai-
lininku Raimondu Gailiūnu. 
Šalia buvo sukurti paminklai 
garsiajam Kretos akmeniui – 
seniausiam ir dar neiššifruo-
tam raštijos paminklui, taip 

pat ir pirmajai lietuviškajai 
knygai.

Istorijos ženklai 
ir laikmečiai
Kitoje pagrindinio tako 

pusėje – kunigaikščių alėja. 
Joje – atspindėta viduramžiš-
koji Lietuvos istorija. Siauri 
parko takeliai kviečia sukti 
ratą nuo Mindaugo iki Vy-
tauto. Pakeliui po vyšniomis 
– metraštininko suolelis, tolė-
liau – kunigaikščių suolelis. 
Neaplenkiant ne tik istorinių 
asmenybių, bet ir kertinių 
datų, tokių kaip Lietuvos 
krikštas. Įspūdingo grožio 
medinės skulptūros sukurtos 
žinomiausių rajono ir šalies 
medžio drožėjų: Gintaro Var-
no, Vidmanto Zakarkos, Sau-
liaus Lampicko.

Kunigaikščių ir Raštijos 
alėjomis svečias gali grožė-
tis ir iš tolo, neužeidamas į 
patį parką. Daugelis klaidin-
gai mano, kad tiek to parko 
ir yra. Iš tiesų, dar antra tiek 
istorijos ir meno lobių yra vi-
dinėje kiemo pusėje, kurios 
nuo gatvės nematyti. Ši parko 
dalis skirta tam laikmečiui, 
kuris buvo iki rašto – proisto-
rei. Mitų, padavimų, dievų 
ir deivių buveinei. Užsukti 
būtina vien dėl to, kad būtų 
galima pasidaryti asmenukę 
su charizmatiškuoju neander-
taliečiu, parimusiu ant svar-
biausio savo darbo įrankio 
– milžiniškos kuokos. Jo lai-
kmetį liudija keisti akmenys, 
pirmieji akmeniniai kirvukai. 
Paskui į dangų besistiebian-
tį pasaulio medį – Perkūno, 
Patrimpo, Pikuolio, Gabijos, 
Žemynos, Medeinos pasau-

lis. Su vandens baseinėlius, 
akmenis saugančiomis misti-
nėmis požemių būtybėmis ir 
obelisku Aukščiausiajam die-
vui. Čia ir krioklys su paslap-
tingaja vilioke undine, ir šalia 
malūnėlio parimęs velnias, 
ir milžinkapio miniatiūrinis 
modelis.

Jei atvyksite į parką su 
mažaisiais, jiems nebus kada 
nuobodžiauti: mažiausiems 
skirtos meniškos sūpynės, 
vyresni energiją galės išlieti 
krepšinio aikštelėje.

Naujausias sodybos ak-
centas –2019 m. įrengta jau-
ki kavinukė, kurioje sodybos 
svečiai gali paragauti kavos, 
arbatos, palikti savo atsilie-
pimus ir palinkėjimus svečių 
knygoje.

Iš kur šiam grožiui 
lėšos?
Vytautas ir Nijolė Gasiūnai 

– paprasta inteligentų pen-
sininkų šeima. Žavinti savo 
pomėgiais. Ponas Vytautas 
septynioliką metų atidavė 
įspūdingo parko kūrybai, rašė 
knygas. Ponia Nijolė ne tik 
puošė parko aplinką gėlynais, 
bet ir kūrė preciziško grožio 
mezginius bei nėrinius. Štai 
dabar populiaru klijuoti va-
dinamąsias deimančiukų mo-
zaikas: iš mažyčių karoliukų 
dėlioti piešinius. O štai ponia 
Nijolė įspūdingus karoliu-
kų paveikslus ne klijuoja, ne 
siuvinėja, o mezga. Kokio 
preciziškumo ir kantrybės 
tai darbai, liudija faktas, kad 
prieš pradedant megzti, visi 
paveikslo karoliukai turi būti 
suverti ant siūlo eilės tvarka. 
O juk viename paveiksle ka-

roliukų, suderintų spalvomis 
ir atspalviais, yra dešimtys 
tūkstančių.

Paklaustas, iš kur parkui 
puoselėti, knygoms ir rašyto-
jų sambūriams rengti skirtos 
lėšos, ponas Vytautas atviras: 
vieni svajoja ilsėtis kurortuo-
se, kiti – kurti grožį savo so-
dyboje. Daug darbų šeiminin-
kas atliko pats: nepaisanto to, 
kad jau nemažai metų yra ne 
pačios stipriausios sveikatos. 
Štai 2015 m. pradžioje nu-
tiko nelaimė: išskubėjęs per 
plikledį nubarstyti numylėto 
parko takelio parkrito ir susi-
laužė koją. Tačiau jau tų metų 
pavasarį, pasidėjęs pagalvę, 
pusiau gulomis sugebėjo nu-
tiesti 30 m trinkelių taką.

Taigi, ne viskas pinigais 
matuojama. Tiesa, be jų irgi 
neįmanoma. Parkui puoselė-
ti ponas Vytautas investavo 
ir už tėvų žemę gautas lėšas, 
ir savo pensijos dalį. Beje, 
V.Gasiūnas yra tarsi vaikš-
čiojanti šalies ekonomikos 
enciklopedija. Jo užrašuose 
su istoriko preciziškumu ve-
dami daugybės metų metraš-
čiai apie įvairiausių produktų 
ir prekių kainas.

Taigi, kai tik karantino 
suvaržymai bus mažesni, at-
eis pavasaris, neabejotina, 
kad Istorijos ir meno parkas 
vėl trauks rokiškėnų ir mies-
to svečių akį įvairiausiomis 
naujovėmis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nuotraukose: 2019 m. rug-
sėjo pradžioje vykusios rajono 
literatų šventės Vytauto ir Ni-
jolės Gasiūnų sodyboje aki-
mirkos.
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Kas tu? Kaip tau? Svečiuose dekanas Eimantas Novikas
„Rokiškio Sirena“ pradėjo naują projektą: Antanas 

Vagonis kalbina rokiškėnus apie miestą, jo žmones, 
gyvenimą. Pirmasis laidos pašnekovas – Rokiškio de-
kanato dekanas Eimantas Novikas. Šiame numeryje 
– antroji pokalbio dalis (pradžia – antradienio, sausio 
26-osios „Rokiškio Sirenoje“.

- Kaip tu sakai, tada la-
bai lengva apsispręsti, nes 
tau padės apsispręsti. Labai 
gerai tu pasakei, kad mes 
gyvename ir mums kiek 
vieną kartą yra pasiūlomi 
tokie ženklai. O mes juos 
arba pamatom, arba nepa-
matom... Taigi, tavo kitas 
mokymosi etapas – Vokieti-
ja. Ar tu jį pajutai kaip žen-
klą, kad turi tęsti pasirinktą 
kelią?

- Tai buvo kitas etapas ir 
čia buvo taisyklės, kurias tu 
aiškiai išpildydamas jautie-
si teisingai ir tvarkingai, bet 
aš ten Vokietijoje gavau rak-
tą kambario, kuriame buvau 
vienas. Ten man sakydavo, 
kad turiu ateiti du kartus per 
savaitę į mišias – ryte ir va-
kare, o tada ką nori, tą daryk.

- O mokymas, kažkokios 
paskaitos?

- Tai paskaitos, seminarai 
jau yra atskirai, tu pats susi-
dėlioji savo planą. Na, ir ką tu 
galvoji?

- Aš tai galvoju, kad tu 
pamatei, koks yra Vakarietiš-
kas gyvenimas. Kaip ten visi 
ošia, kaip džiaugiasi aplinka. 

- O ištikrųjų, tai aš miegu 
iki devynių, jokio sporto, aš 
net nesugebu du kartus per 
savaitę nueiti į mišias. Gaunu 
dar ir įspėjimą. Bet fainiau-
sias dalykas buvo, kad po 
pusmečio turėjau nueiti į po-
kalbį su vadovybę. Aš nueinu 
ir manęs klausia: „Kodėl tu 
nori būt kunigu?“.

- Vokiškai?
- Taip. Na, žinai, čia Lietu-

voje euforija – visi noriai eina 
į bažnyčią, nepriklausomybė 
skamba, visokie sakramentai 
ir panašiai. O man po to sako: 
„Susirink daiktus ir važiuok 
namo.“.

- Kaip tau?
- Man šokas, bet po to aš 

perklausiau ar gali paaiškint, 
aš čia kažko nesuprantu. O 
jie sako: „Tavęs niekam ne-
reikia, bet tu paklausk savęs, 
ar tu esi su Dievu? Ar tu eini 

dėl jo?“ Ir tada susipratau. 
Mes visi esame netobuli, kaž-
ko negalim padaryt, kažkaip 
ne taip atrodom. Kaune aš už 
giedojimą turėjau tris su pliu-
su penkiabalėje sistemoje, to-
dėl dėstytojo klausiau, kodėl 
aš turiu tris su pliusu. Jis buvo 
toks senukas ir sakydavo: 
„Kunigėli, Jūs beveik patai-
kėte vieną natą.“. Bet man po 
to nukriti, aš matydavau, kad 
aš nemoku pamokslauti, ne-
kažkaip atrodau, man svarbu 
buvo kaip giedu, kaip kalbu. 
Tie dalykai svarbūs buvo tik 
iki to klausimo. Po jo atsirado 
laisvė. Tu ne dėl to žmogaus 
esi, bet tu esi dėl Dievo ir esi 
su Dievu. O šiandien, mes 
labai dažnai turime sustoti, 
ir kai aš prieinu gyvenime tą 
punktą, kai nebegaliu, visada 
sakau sau: „Stop. Dabar aš 
turiu palaukti ką Dievas pa-
darys, ką jis pasakys.“, nes aš 
tiesiog negaliu ir nesuprantu 
ką reikia padaryti.

- Matai, kai tu šnekiesi su 
Dievu tai gerai, bet kai Die-
vas pradeda šnekėtis su ta-
vimi - mus uždaro „tenai“.

- Bet, supranti, mes ne tik 
turim melsti Dievą atleidimo, 
bet ir Dievui atleisti, kad jis 
kartais mūsų nesupranta ir ne 
taip elgiasi.

- Oho, tai reiškia mes pa-
žengėme iki tokio filosofinio 
lygio - mes visada prašom 
Dievą atleidimo už savo 
negerą elgiasį ir nuodėmes, 
bet niekada dar nebuvo nie-
kam šovę į galvą, o kaip ten 
Jam..?

- Tai jeigu mes negalim 
įvykdyti to, ką jis mums duo-
da, tai mes Jam turim atleisti.

- O jeigu Jisai neįvykdo 
to, ko mes norim?

- Vėlgi, labai fainas daly-
kas yra tas santykis. Jis negali 
būti vienpusis. Ir mes turime 
būti gailestingi, mes turim 
atleisti Dievui. Tas ryšys, tas 
santykis auga, ir seminarijoje, 
tas žiaurus klausimas atvėrė 
visą gyvenimą. Dabar aš turiu 

diakoną, kurį turiu išauklėti į 
kunigus, todėl aš jo irgi daž-
nai klausiu: „Kodėl tu nori 
būti kunigu?“, nes aš lygiai 
taip pat jį turiu nusodinti. Jis 
nori visko dėl kažkokių kito-
kių dalykų, bet ne dėl Dievo 
ir ne dėl to santykio. Kitas da-
lykas buvo toks - mama man 
sakydavo, kad čia yra Kaunas 
ir yra taisyklės, tu venk drau-
gų ir svarbiausia draugių, nes 
čia labai negeras dalykas.

- O tu tikėjai tuo, kad 
draugės yra negeras daly-
kas?

- Ne, aš netikėjau, nes įsi-
vaizduok, buvo dvidešimt 
patarnautojų berniukų ir 
septyniasdešimt adoruotojų  
mergaičių.

- O tai tau nesinorėjo už 
kasų joms patampti?

- Tai mes ir buvome kartu 
su tom mergaitėm. Iš mano 
namo net penkios eidavo 
adoruoti. Tai mes ir keliauda-
vome kartu namo, ir juokau-
davome.

- Ir tu nei karto nebuvai 
įsimylėjęs?

- Na, žinot atsakymą į tą 
klausimą. Bet yra kitas da-
lykas, mes visi labai dažnai 
norime įsimylėti, kažką pa-
daryti iš karto. Bet tai yra na-
tūralu, tai yra tas santykis. Ir 
pavyzdžiui kada man mama 
primetinėdavo, aš jai irgi sa-
kydavau, kad „Tu čia man ne-
aiškink.“, „Kodėl aš čia turiu 
tavęs klausyti?“ ar panašiai. 
Tiesiog šokdavau akyse.

- Paauglystės sindromas.
- Bet. Vienąkart po Mišių 

namo greičiau parėjau aš, o 
ne mama. Ji kažkur su kažkuo 
trainiojosi, man neparuošė 

vakarienės... Ir įsivaizduok, ji 
grįžta po dviejų valandų, o aš 
sėdžiu visas mėlynas raudo-
nas, ir norėčiau jai paaiškint, 
kur jinai čia dabar valkiojasi! 
Ir dar su kuo! Bet aš tada ėjau 
rūbus plauti, ėjau šiukšles 
nešti ir nepasakiau nei pusė 
žodžio.

- Tu davei tą pačią die-
ną, kaip tau vaikystėje, kad 
pagalvotų. O kas buvo pas-
kui?

- O paskui pati mama ma-
nęs klausė, kodėl aš jos ne-
klausiau. Ji buvo užėjusi pas 
kaimynę, jos gėrė kavą. Kai 
manęs paklausė aš sakiau, 
kad man čia visiškai neįdo-
mu ir nesvarbu ir po to mūsų 
santykis pasikeitė apie visus 
tuos dalykus: apie griežtu-
mus, apie puolimus. Ir tada 
mes, aišku, gal tas jau vėlai 
įvyko, bet labai išsikalbė-
jom, labai susitaikėm ir pa-
jutom, kad tą tu turi daryt 
laisvai. Ir iš tikrųjų mano 
gyvenime labai vėlai atsira-
do laisvė, nes seniau aš labai 
daug būdavau priklausomas 
nuo įvairių žmonių, nuo 
įvairių taisyklių, nuo įvairių 
išpildymų kažką padaryti, 
bet aš niekad nejutau tokios 
laisvės, tokio polėkio. Mes 
kai kada būname tokiuose 
rėmuose, bėgiuose ir niekaip 
negalim ištrūkti... ir aš sau 
pasakiau, kad jeigu aš bū-
siu kunigas, kad aš neturiu 
panykt į rutiną. Rutina mus 
nuodija, mus nuodija tai, kas 
mus sužlugdo. Ir aš sakiau, 
kad jeigu tu neturi laiko mal-
dai ir Dievo žodžiui ir jeigu 
tu negali ten atsigaivinti – tu 
neatsigaivinsi būdamas ir su 

žmonėmis. Nes tu turėsi gal-
voti ką pasakyti, kaip čia pa-
sielgti, kaip atrodyti, nors ir 
iš dalies mes turime išlaikyti 
normą, tačiau šie dalykai turi 
plaukti iš vidaus. Reikia, kad 
būtų motyvacija, o mes daž-
nai pametame ją. Va dėl ko 
aš tą darau, dėl ko aš toks 
esu?

-Eimuti, laisvė yra įran-
kis, tai toks įrankis, su ku-
riuo tu gyveni, tu su juo 
švaistaisi ir kovoji. Tai ku-
rioje vietoje dabar atsirado 
taisyklės? Ar tu jau pats 
kuri taisykles ir mokai žmo-
nes? Tiesiog kas tu esi šian-
dien? Ar tu laimingas?

- Aš šiandien esu žmogus. 
Esu kūrinys. Labai dažnai 
mes norime atsistoti į kaž-
kokią vietą ir kažką veikti. 
Bet mes paprasčiausiai turim 
bendrauti, turim kalbėtis, nes 
jeigu nesikalbam, tai niekas 
nesigaus.

- Mes tada nesuprantame 
vienas kito...

- Taip, tada mes nesupran-
tam ir nejaučiam. O šiandien 
mums labai svarbu, kad mes 
būtume atviri ir taisyklėms, 
ir tai laisvei, kad sugebėtu-
me atrasti tuos atsakymus ir 
labai svarbu, kad augtume ir 
ugdytume save, tas yra labai 
svarbu, nes žmogus pametė 
savo kūriniškumą, kada jisai 
sako, kad jam reikia elektros, 
reikia vandens, reikia šilu-
mos arba sako: „Pas mane 
nėra kambaryje dvidešimt 
dviejų laipsnių šilumos.“, 
tada aš galvoju, tai ar jam 
šilta ar šalta, ar jis nori, kad 
termometrui būtų gera...?

- O kelintą valandą da-
bar keliesi?

- Aš dabar keliuosi valanda 
anksčiau, negu turiu į darbus 
eiti. Pusė valandos turiu turėti 
sau, kad pasikraučiau dienai. 
Aišku šiandien to sporto gal 
nebėra, bet turiu save pasi-
krauti, turiu turėti laiką sau, 
kad ateičiau į tą dieną, kad 
ateičiau į tą santykį ir būčiau 
tame.

- Žinai, Eimuti, tu esi 
pirmas klebonas, kurį aš 
matau tokį žmogišką, nes 
tu net ir pamokslus saky-
damas tarsi esi šalia kiek 
vieno atsitojęs. Kad jūs ir 

turit kur pasiskaityti tų pa-
mokslų, bet pas tave jie eina 
iš vidaus. Kiek vieną kartą 
tu atsitojęs prieš žmones at-
randi ką pasakyti. Šiandien 
mes stovime ant slenksčio, 
kada artėja pavasaris, nors 
ir nesitiki, kada baigiasi 
pandemija. Eimuti, kaip 
mes gyvensim toliau? Ar 
mes būsim tokie pat?

- Nežianu, kokie būsim, 
nežinau kiek mes išgyvenam, 
bet, aišku, pamokslus aš sa-
kau ne jums, iš dalies aš sakau 
sau. Aš kalbuosi su savim. 
Labai dažnai būna, kad kol tu 
nesi tame, pavyzdžiui kol dar 
nesi prie tribūnos, tu gal net 
nežinai ką sakysi, bet, aišku, 
prie tribūnos eini jau kažką 
pasirašęs, bet lygiai taip pat 
ir per pamokslus – įeini į 
tai ir tai Dievas kalba. Tada 
tu kalbiesi su juo, kalbiesi 
su savimi ir kalbiesi su tais 
žmonėmis. Aš manau, kad tas 
dialogas yra svarbiausia. Kai 
pavasaris ateis ir pandemi-
ja baigsisi tikrai kažkada, aš 
norėčiau, kad mes iš to laiko 
pasiimtume laisvę ir gebėji-
mą gyventi, nepaisant visko, 
išlikti žmonėmis ir atrasti tai, 
kas mums prideda, bet ne iš 
mūsų atima. Mes šiandien 
kalbam apie tai, ką mes pra-
radom: bažnyčią, koncertus, 
teatrus bibliotekas, artimus 
žmones. Tačiau yra tame ir 
pliusų – mes atradom tuos 
žmones per kitas priemones, 
galbūt susitikom juos kažkur 
Facebook‘e ar dar kur, mes 
galbūt gavom daugiau laiko 
pasimelsti, gavom laiko pa-
skaityti...

- Gal ir save atradom?
- Taip, gal ir spintą ar kam-

barį susitvarkėm... Iš tikrųjų 
aš linkiu, kad nepaisant to 
turėtume Viešpaties šviesą, 
Viešpaties malonę ir kad jis 
būtų su mumis, o mes būtume 
su juo.

- Na, aš norėčiau pasaky-
ti, jog tai yra nepaprasta as-
menybė ir didžiausia dovana 
Rokiškiui, mūsų Eimutis. O 
sakau mūsų, dėl to, kad ne-
svarbu ar tu po kiek metų 
išvyksi iš čia, ar neišvyksi – 
tu visada būsi mūsų žmogus. 
Ačiū tau labai!

- Prašom!

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei p8 lite. Viskas puikiai 
veikia, tik ekranas skilęs. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 655 12 035.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
S8. Skilęs, naudotis netrukdo. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 695 14 987. 
Rokiškis
• Samsung S4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Tvarkingą telefoną iPhone 6s,16 
GB. Plačiau telefonu. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 694 12 079.  
Rokiškis
• Xiaomi Note . Naujas, 8 
branduolių, foto kamera 48 MP, 
priekinė 13 MP, vidine atmintis 64 

GB, garantija 2 m., draudimas nuo 
vagystės, dūžių, vandens metams. 
Kaina su draudimu. Dusetos. 
Kaina 219 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Ryga. Tel. 8 600 38 897. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galite padovanoti 
cukrinių runkelių paukščiams. 
Reikia nedidelio kiekio.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Beveik naujas pačiūžas. 31-33 

dydžio. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Maniežinę lovytę. Nesusilanksto, 
naudojimui tinkama. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas šuo. Gerai prižiūrėtas, 
didelis, juodas labradoras. Gali 
būti vyrensnis, nei 1 metų. 
Labai linksmas ir žaismingas. 
Rastas Rokiškyje, prie Cento 
parduotuvės, lakstantis apie 20.30 
val. vakaro (2021-01-22) Skambinti 
869530527. Tel. 8 682 37 522. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos g. rastas 
vokiečių aviganių veislės šuo. 
Ieškomi šuns šeimininkai.  

Tel. 8 623 89 151. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują karutį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naudotus, 3 vnt., Echo CS-501SX 
pjūklus. Visi užsiveda, yra įvairių 
kosmetinių defektų, bet darbui 
netrukdo. Yra dar vienas pjūklas 
neveikiantis, imant visus pjūklus 
duosiu dovanų. Vieno pjūklo kaina 
200 Eur. Už visus 600 Eur.  
Tel. 8 623 01 627. Rokiškis
• Elektrinę, stumdomą žoliapjovę 
su surinkimo krepšiu. Galiu siųsti 
paštu arba per autobusų siuntas. 
Kupiškis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Trimerį Stihl. 1 kW, mažai 

naudotas, būklė 10 iš 10. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Pjūklą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Bėgimo takelį. Kaina 480 Eur. 
Tel. 8 615 47 409. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įrankius. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Kompresorių. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Pusiau automatinį suvirimo 
aparatą Kempomat4200. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
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•  Geros kokybės, įvairių matmenų, 
pjautą, statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Dujų kaitinimo lempą, visiškai 
nauja. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Puikų, be trūkumų automobilį 
VW Touareg. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 3750 
Eur. Tel. 8 609 94 872.  
Rokiškis
• Renault Laguna. 2002 m., 2.2 l., 
TDI, 110 kW. Dyzelinas, 6 pavarų 
mechaninė greičių dėžė. Yra TA 
talonas. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 651 10 112. Rokiškis
• Mercedes Benz E220. Iš 
Vokietijos. 2004 m., 2,2 l, dyzelis, 
110 kW. Variklis dirba gražiai, 
automatinė greičių dėžė bėgius 
jungia labai gerai, nauja priekinė 
važiuoklė. Kaina 2450 Eur.  
Tel. 8 635 97 693. Rokiškis
• VW Bora. 2003 m., 1.9 l, 96 kW, 
dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
universalas. Labai geros būklės. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Volvo V40. 2002 m., 1.9l., 85 
kW, dyzelis. TA iki 2021.07. Yra 
smulkių defektų, kurie važiavimui 
netrukdo. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 667 24 525. Rokiškis
• VW Passat. Yra kėbulo defektų, 
bet važiavimui netrukdo. TA iki 
2022-05-23. Darbinis automobilis. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 624 65 221. 
Rokiškis
• Kia Picanto. TA atlikta, 1.1 l, 
dyzelis. Kaina 465 Eur.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Skubiai gerai važiuojančią Audi 
B4. 1.9 l, TD, sedanas, 1994 m. 
Lietais ratais, 4 vnt. elektra valdomi 
langai, elektriniai veidrodėliai . 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Tvarkingą Chrysler. 2006 m., 
2.4 l, benzinas-dujos. 4 cilindrų, 

mechaninė pavarų dėžė. Dugnas 
išpurkštas antikorozine danga. 
arkos taip pat. Važiuoklė be garsų, 
kėbulas be rūdžių, variklis dirba 
idealiai. Galiu keisti į japonišką 
traktorių ar T-25. Kaina 2400 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Keturtonės traktorinės priekabos 
linges, žiedą. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• Volkswagen Passat. 1994 m., 1.9 
l, TDI, 66 kW, TA iki 2021.04.10. 
Trauka gera, geros būklės. Kaina 
490 Eur. Tel. 8 623 44 192. 
Rokiškis
• Volkswagen Alhambra. 1998 
m., 1.9 l., TDI, 81 kW. Patikimu 
varikliu, TA iki 2022.08.02. 
Automobilis geros būklės. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 623 44 192. 
Rokiškis
• Saab 9-5. 2000 m., benzinas/
dujos, 2.3 l. TA iki 2021.05. 
Automatinė greičių dėžė, odinis 
salonas. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 608 98 270. Rokiškis
• VW Passat B5. Nauja TA, 
iki 2023-01. Keturios naujos 
Vokohama padangos su R15 lietais 
ratais. Kėbulas pagal metus labai 
tvarkingas. Šildomos, verstos odos 
sėdynės, Climatronic. 1,9 l, 85 
kW, TDI. 220k km. Su nenaujomis 
padangomis pigiau. Kaina 1150 
Eur. Tel. 8 655 19 559.  
Rokiškis
• Audi 80. Visą arba dalimis. 
Nesiveda. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Peugeot 407 universalą. 2 l, 
100 kW, TA iki rugsėjo, yra keli 
trūkumai, bet važiavimui netrukdo. 
Tel. 8 624 65 221. Rokiškis
• Bmw E46 iš Vokietijos. 2003 
metų, 105 kW, benzinas. Užsiveda, 
važiuoja gerai, yra rūdelių. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 635 97 693. 
Rokiškis
• Nissan Almera Tino. 2 l., 84 kW, 
TA iki 2022.06. Domina ir keitimas 
į kitą, mažesnį automobilį, tik 
dyzelį. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• VW Polo 2001 m., 1,4 l, 55kW, 
TDI. TA iki 2022.07. Variklis geras, 
nedūmija, trauka nedingsta, kėbulas 
nesupuvęs. Defektėlių yra, reikia 
perdažyti vairuotojo pusės dureles. 
Yra nuimamas kablys. Kaina 590 
Eur. Tel. 8 627 05 835.  
Anykščiai
• Audi A4. Universalas, iš 
Vokietijos, 2008 m.,. 2 l, dyzelis, 
103 kW, juodas, šviesi oda, 
automobilis labai tvarkingas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Meriva iš Prancūzijos. 2009 
m., rida 174000, originali, lieti 
ratai, automobilis labai tvarkingas. 
Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis

VMI: atidėta beveik 800 mln. eurų 
įmonių ir gyventojų mokesčių

Šalies įmonių ir gyven-
tojų laiku nesumokėti ir 
atidėti mokesčiai valstybei 
sausio 25 dieną siekė be-
veik 792 mln. eurų.   

„Šiai dienai apie 790 mln. 
eurų mokesčių leidžiama 
sumokėti vėliau“, – Seimo 
Ekonomikos komitete pa-
reiškė Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) viršinin-
kės pavaduotojas Artūras 
Klerauskas.   

„Net ir panaikinus karan-
tiną, dėl šitos sumos sumo-

kėjimo bus galima susitarti“, 
– pridūrė jis.

A. Klerauskas patikino, 
kad nuo pandemijos nuken-
tėjusiems žmonėms bei įmo-
nėms ir toliau bus galima 
atidėti mokesčių mokėjimą. 

VMI nuo pirmojo karan-
tino pavasarį yra suteikusi 
galimybę atidėti pajamų, 
pelno, pridėtinės vertės ir 
kitų mokesčių mokėjimus 
nukentėjusiems nuo korona-
viruso krizės gyventojams ir 
įmonėms.

BNS inform.

TRIBŪNA

Sąjūdietės, istorijos mokytojos Teresės Gailiūnienės 
viešas kreipimasis dėl Rokiškio krašto garbės piliečio vardo

„Rokiškio Sirena“ gavo viešą sąjūdietės, istorijos mokytojos Teresės Gailiūnienės vaizdo kreipimąsi dėl Ro-
kiškio krašto garbės piliečio vardo skyrimo Leonui Jankauskui. Kadangi vaizdo įrašas ilgas, teko pasisakymą 
padalinti į dvi dalis. Šiandien skaitytojams pateikiame pirmąją dalį. Visą vaizdo įrašą galite pamatyti čia: https://
www.rokiskiosirena.lt/naujiena/tribuna/sjdiets-istorijos-mokytojos-teress-gailiniens-vieas-kreipimasis-dl-roki-
kio-krato-garbs-pilieio-vardo-video

Mieli rokiškėnai,noriu 
kreiptis į jus, į rajono tarybos 
narius, į visą Rokiškio visuo-
menę su dideliu prašymu.
Pirmiausia, kas mane paska-
tino, kreiptis žinia,kad yra 
pasiūlytas Rokiškio garbės 
piliečiu Leonas Jankauskas. 
Kas mane priverte tiek metų 
visiskai nedalyvaujant poli-
tinėj veikloj,dabar tiek metų 
visiškai nedalyvaujant po-
litiniam gyvenime ir toliau, 
dar kartą primint apie save. 
Primint apie tai kas susikau-
pė mūsų istorijoj, norėdama 
apsaugot  Rokiškio garbės 
piliečio vardą. Aš nesu rokiš-
kietė, aš kilusi iš Ignalinos ra-
jono, augusi ir gyvenusi tarp 
miškų, tarp ežerų. As čia dir-
bau, ačiū jums, rokiškėnai, už  
duoną, už darbą, už tą šilumą, 
už žmones, kuriuos sutikau. 
As esu Teresė Gailiūnienė, 
buvusi  Taškūnienė.1989 -91 
m.esu vadovavusi  Rokiškio 
rajono tremtinių klubo tary-
bai, buvusi pirmininke. 1999 
m. Lietuvos švietimo dar-
buotojų profesinės sąjungos 
Rokiškio rajono pirmininkų 
tarybos  vicepirmininke. Dvi 
kadencijas nuo 2000 m. bu-
vusi rajono tarybos nare. Lie-
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
Rokiškio rajono iniciatyvinės 
grupės nare nuo  1988 m., pir-
mojo Sąjūdžio suvažiavimo 
delegate. Grupės, kuri rinko 
medžiagą apie 1941m. birže-
lio mėnesį sovietinių okupan-
tų nukankintus ir nužudytus 
trylika juodupėnų, aš vadova-
vau tai grupei. Nuo 1989 m. 
teko vadovauti tremtinių klu-
bo tarybai, buvau pirmininke.

 1989 m. tuometinėje 
„Komjaunimo Tiesoje“ buvo 
išspausdintas straipsnis „Juo-
dupė“.Tai buvo medžiaga, 
kurią surinko mūsų grupė, ir 
man tada teko bendradarbiau-
ti  su generolu Jurgiu Jurge-
liu, jis pateikė visa šią me-
džiagą kaip teisininkas. Taip 
pat buvau 1989 m. Rokiskio 
tremtinių tarybos leidinuko 
“Atmintis” redakcijos nare, 
išleidome du leidinuko nu-
merius. Taip pat teko rinkti 
medziaga apie Notigalės par-
tizanus, jų žūtį .Vadovavau su 
Vytautu Strumskiu partizanų 
perlaidojimui iš kruvinųjų šu-
linių į kapines. 1991m. teko 
kartu su kitais rokiskenais 
budėti prie palamento.

Ar aš turiu teisę, ar ne kal-
bėti dalies žmonių vardu, ku-
rie ir skambino po šios žinios, 
ir klausė:  negi taip visi ir ty-

lės. Bandysiu tą tylą truputį 
išsklaidyti. Visa gyvenimą 
mane tėvai mokė sakyti  tiesą. 
Visą gyvenimą nuo pat vai-
kystes mano tėtis buvo mano 
pirmasis istorijos mokytojas. 
As esu savanorio Labucko 
Anupro anukė ,1918-20m. 
Nepriklausomybes kovose 
buvusio artileristo. Mano 
motinos artimieji ištremti į 
Sibirą. Dalyvavę partizaninė-
se kovose, du iš jų sužeistus 
stribai numetė ant skruzdėly-
no, kad juos gyvus suvalgytų 
skuzdėlės. Mano jauniausioji 
sesuo sovietiniais metais su-
degino sovietinę Lietuvos 
vėliavą, tai buvo vasario 16 
d., ji buvo už tai tardoma 
Ignalinoje. Medžiaga yra iš-
spausdinta Ignalinos spaudoj. 
Ir pati va negalėjau kitaip pa-
sielgti  ir likti nuošaly, kažkur 
nedalyvaudama.

Tas sprendimas apie žmo-
gų, kas yra tas žmogus, ką 
jis padarė ir kiek jis padarė, 
manau remiasi konkrečiais 
faktais. Aš ne veltui jums tas 
datas pateikiau, ne del to, kad 
galvotumėte, kad aš kažkoks 
pavyzdys esu. Vienas dalykas 
yra tai, kad jeigu mes kalba-
me, kad žmogus daug padarė, 
mes konkretizuojame: tais 
metais jis padare tą, šiais me-
tais jis padarė tą .Mes įvar-
dijame konkrečius jo darbus, 
negalima nekonkretizavus 
pasakyti, kad žmogus mylėjo 
tėvynę. Aš noriu paklausti, ar 
mes šeimoje nemylėjome tė-
vynės? Kaip galima pasakyti: 
už tai, kad neišdavė laisvės, 
tėvynės meilės, ir už tai aš 
tampu garbės piliečiu ar pa-
našiai? Tai kas iš mūsų, kas iš 
jūsų, gerbiamieji, išdavė tė-
vynę? Kas iš jūsų stoja prieš 

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

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu 
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Lietuvos Nepriklausomybę ar 
laisvę? Tai kaip tada pasakyt 
tuos žodžius? Paskutinis Są-
jūdžio pirmininkas? Palaukit, 
vienas dalykas yra būt, antra 
– dirbt. Jeigu teko būt Trem-
tinių klubo tarybos nare, tary-
bos pirmininke, tai aš dariau 
konkrečius darbus. Aš ne bu-
vau, aš dirbau. Ir va todėl yra 
„buvo paskutinis Sąjūdžio 
pirmininkas“. Arba dirbo. Tai 
vat, ką jis dirbo? Ką jis kon-
krečiai dirbo? 

Aš pasiimu kartais va to-
kius laikraščius. 

Pirmas dalykas, kur labai 
labai pasigendu mūsų visų 
žinomo, siūlomo į Rokiškio 
garbės piliečius darbo. Prieš 
mane yra Juodupės medžia-
ga, čia yra originalūs daly-
kai.„Juodupės tragedija“. Va 
čia jinai yra perrašyta ranka. 
Bet va čia perrašyta, ir matot 
eigoj pasakojimo visada yra 
„užrašė“. Tada yra duodama, 
kas užrašė, šito neužtenka, 
tada mes perskaitom, tą, ką 
užrašėm, tam žmogui, ir jis 
galipasirašyt, gali nepasira-
šyt. Jeigu medžiaga perteikta 
nepilnai, tada jis gali nepasi-
rašyt. O tada rašom: „faktai 
užrašyti teisingai, originale 
parašas yra.“ Ir va čia yra 
krūva tų žmonių, kurie rinko 
medžiagą. Aš tik vadovavau 
tai grupei.

O buvo taip... 1988-ai-
siais metais, grįžę iš Sąjūdžio 
pirmojo suvažiavimo, mes 
turėjom susitikimą Teatro 
rūmuose, kaip mes vadinom 
juos.Ir ten tiesiog pasisakė 
žmonės. Prieš tai dar Sąjū-
džio eigoje buvo paminėta 
Rokiškio Juodupės miestelio 
gyventojų, kreipimąsis į Są-
jūdžio pirmojo suvažiavimą, 

kalbant apie tą tragediją. Mes 
tikrai žinojom nedaug. Žino-
jom, kad čia nagus yra prikišę 
atskiri garsūs asmenys. Ir va 
tada, kada tiesiog išėjo kal-
ba apie stalininius nusikalti-
mus, buvo paminėta Rainiai. 
Ir va tada, kada teko kalbėt, 
aš pasakiau:„Mes turim savo 
Rainius“. Tai yra Juodupė. Ir 
mes turim savo Raslaną. Ir 
salė pareikalavo įvardyt. Vat 
tada iškilo klausimas: arba aš 
sakau, arba nesakau. Nes su-
prantat, mes visos tos medžia-
gos, visko, ką aš čia rodžiau, 
tada dar neturėjom. Mes tada 
turėjom tik va tokius momen-
tėlius, pažymėjimus. Ir tada aš 
pasakiau: „Talius“. Salėj buvo 
mirtina tyla. Aišku, rytojaus 
dieną, apie šeštą valandą jau 
buvau prižadinta skambučio, 
kas leido šitaip garbės piliečio 
vardą suniekint? Ar aš turiu 
medžiagos, ar kas? Na ir, aiš-
ku, reikėjo užrašyt tuos pasa-
kojimus. Visus. Daug žmonių 
kalbėjo. Daug apie tai teko su-
sidurt. Ir, žinokit, kalbėt apie 
tuos žmones, kaip jie ten atro-
dė, nukankinti ar kas, aš dabar 
nesiimu. Tik žinau: verkė tie, 
kas sakė, verkiau ir aš. Ir šian-
dien aš apie tai negaliu kalbėt 
ramiai. Kada Kalpoką motina 
pažįsta tik iš laikrodėlio, nes 
taip buvo sužalotas, išgręžtos, 
taip išpjautos akys, nupjautos 
lūpos, užtemptos už ausų, šir-
dies plote žaizda, ir padarytos 
„kišenės“, kur rankos į vidu-
rius sukištos, suvarytos visos.  
Aišku, tėvai alpo toj krūvoj 
ieškodami savų. Nes jie buvo 
nuvežti į Padubės miškelį ir 
ten užmesta tiktai ant jų šiek 
tiek žemių.

Tęsinys kitame „Rokiškio 
Sirenos“ numeryje.
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PASLAUGOS

• Šiltiname pastatų, privačių 
namų, sienų oro tarpus, sienas, 
perdangas, grindis ir stogus, 
sertifikuota (Knauf supafil) biria 
pučiama mineraline vata. Tikimės, 
kad rasime tinkamiausią sprendimą 
Jums ir Jūsų namų šilumai.  
Papildomas tel. +37067700994 . 
Tel. 8 670 86 872. Rokiškis
• Galime supjauti, suskaldyti 
malkas. Galime valyti krūmynus ir 
atlikti kitus darbus.  
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu vienkiemį Rokiškio 
rajone. Gali būti apleistas. Tel. 8 

610 49 889. Rokiškis
• Išsinuomočiau arba pirkčiau žemę 
Kriaunų, Jūžintų seniūnijose.  
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis

• Perku rusišką žemės ūkio 
techniką, traktorius, padargus, 
priekabas geromis kainomis.  
Tel. 8 682 11 626. Rokiškis
• Superku senus Audi automobilius. 
Domina Audi automobiliai iki 
1995 m. Tinka įvairios būklės, 
važiuojantys ir nevažiuojantys   . 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 629 69 873. 
Rokiškis

AUGALAI

• Miltus, grūdus gyvuliams šerti. 
Atvežu į namus. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Kaktusą, 22 cm. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Sauso šieno rulonus ir šienainio 
ritinius. Grūdų sėjamąją Hasia, 4 m 
ilgio. Tel. 8 612 04 268.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• PMZ senovinę siuvimo mašiną. 
Veikianti. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

• Naują, vokišką grilį. Yra 2 
grotelės, gryno metalo iešmai. 
indas, lėkštė riebalams. Siunčiu 
paštu. Kupiškis. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Vokišką naują daugiafunkcį 
firminį puodą. Kepa, verda, yra 
gruzdintuvė ir t.t. Kupiškis, siunčiu 
paštu arba autobusu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Ekspozicinius, cikloninius dulkių 
siurblius. Turiu ir akumuliatorinių, 
ir elektrinių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Drėgmės rinktuvą.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo mašiną 
Candy. 6 kg.  A+A klasė. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 695 14 987.  
Rokiškis
• Šaldytuvą su garantija.  
Tel. 8 615 69 182. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame du jaunus kačiukus, 
juoda - katytė, margas - labai 
meilus katinėlis. Abu sterilizuoti. 
Tel. 8 618 58 156. Rokiškis
• Dovanojami du mažaūgiai 
šuniukai, abu patinėliai, augs 
nedideli, dabar jiems 2 mėnesiai. 
Mama rusų toiterjėrė, tėvas 
mišrūnas. Tel. 8 678 70 713. 
Rokiškis
• Dovanojame naudotus baldus 
(knygų spintos, indaujos, spintos, 
sofa-lova) ir naudotus indus 
(servizai ir kt.). Išsivežti patiems. 
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Striukytes mergaitei. Dydžiai 40 
ir 42 cm, kaina 10 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Žieminius,naujus, šiltus batukus 
mergaitei. Dydis 27, kaina 15Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Naujus, sportinius batus. 44 
dydis. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 695 14 987. Rokiškis
• Labai geros būklės striukes 
: sportinė QuickSilver firmos 
(marga), kita -s Oliver . 12-13 metų 
paaugliams. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Naujus batus, 38 dydžio. 

Neperšlampantys. Viduje kailis. 
Tokiam orui - puikus pasirinkimas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 643 00 795. 
Rokiškis
• Kailinius. Natūralūs, XL. Kaina 
26 Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Neavėtus batus. 40 dydis. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Batus su kailiuku, 44 dydis, mažai 
avėti. Kaina 12 Eur. Tel. 8 685 42 
153. Rokiškis
• Striukę, 56 dydis, su sintepono 
sluoksniu, nauja, iš Vokietijos. 
Krūtinės apimis 156 cm, klubaų 
158 cm, visas ilgis 94 cm. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Aukštų dažnių garsiakalbius. 
Neoriginalūs, bet turiu senus, 
reikia tvarkyti. Skamba puikiai, 
be jokių pašalinių garsų. S-90 100 
Eur, Denon  PMA-680R 80Eur. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 53 495. 
Rokiškis
• Firminę, vokišką kolonėlę. 
Dviguba, galinga, aukšta. Siunčiu 
paštu. Kupiškis. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Nešiojamą įkraunamą kolonėlę. 
Siunčiu paštu. Kupiškis.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Vonyx firminę, naują kolonėlę. 
900 W, 450 rms. Kupiškis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Naują, firminę kolonėlę su 
vidiniu, integruotu stiprintuvu. 
1250 rms, 2500 W. Matmenys: 
90×90×80, svoris - 50 kg. Kupiškis, 
nesiunčiu nes sunki. Kaina 155 Eur. 
Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Alpine magnetolą. MP3, USB. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Naują suvirinimo aparatą. 300 
A, vienfazis. Kaina su siuntimu. 
Kupiškis. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Stiprintuvą Onkyo su S90 
kolonėlėmis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
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Laisvės g.13

m m NAUJIENA – lengvųjų 
automobilių remontas ir diagnostika 
m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Komunika-
cijos ir kultūros skyriaus vyriausiojo 
informacinių technologijų specialisto 
pareigoms užimti (darbuotojas pagal 
darbo sutartį (1 pareigybė, A2 lygis)), 

pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,16 iki 7,62 
(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai 
nuo profesinio darbo patirties (metais).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt. 

Užs. 1243

Darbo pobūdis: prekyba duonos, pyrago ir grikių 
gaminiais; bendravimas su esamais įmonės klien-
tais, visapusiškas informacijos apie gaminius ir tei-
kiamas paslaugas suteikimas tiesiogiai, telefonu ir 
el. paštu; komercinių pasiūlymų, sąmatų ruošimas ir 
pateikimas klientams; naujų klientų paieška, rinkos 
analizė; pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas, 
vykdymas, atsiskaitymų kontrolė. 
Reikalavimai: patirtis dirbant panašioje srityje - pri-
valumas; labai geros anglų kalbos žinios; geri darbo 
kompiuteriu įgūdžiai; komunikabilumas, atsakingu-
mas, strateginis mąstymas, veržlumas, noras tobu-
lėti ir siekti aukštesnių rezultatų; gebėjimas dirbti 
komandoje; rusų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu 
– privalumas. 
Mes jums siūlome: įdomų ir atsakingą darbą drau-
giškame kolektyve; konkurencingą, laiku mokamą 
atlyginimą bei motyvuojančią skatinimo sistemą; 
visas socialines garantijas; profesinio tobulėjimo ir 
saviraiškos galimybes. 
Atlyginimas: 1300-1500 €/mėn. neatskaičius mo-
kesčių 
Kreiptis tel. +370 682 47857

UAB „Lašų duona“
siūlo darbą 
pardavimo vadybininkui. 

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Didelį Merinosų veislės (kodas 
30) aviną. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 42 137.  
Rokiškis
• Kalifornijos triušius. Įvairaus 
amžiaus. Galima ir skerdieną, iš 
anksto užsisakius, 6 Eur/kg.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Avieną. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 612 02 334. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, susijusi su 
Tr1, Tr2 kategorijomis. Turiu 
automechaniko diplomą. Siūlyti 
variantus. Tel. 8 695 70 337. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Skubiai. 
Galiu dirbti salės darbuotojų 
prekybos centre, pagalbiniu 
virtuvės darbuotojų\u, kiemsargiu ir 
krovėju. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• 32 metų vaikinas ieško darbo.  
Tel. 8 609 08 832. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Skubiai. 
Galiu dirbti ir pagalbinius darbus. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Juodupėje. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Turiu patirties. Tel. 8 637 04 057. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB siūlo darbą malkų skaldymo 
aparato operatoriui - darbininkui. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 

Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) padėklų surinkėjas (-a). 
Darbo vieta Panemunėlio gelž. 
Stotis. Darbo laikas nuo 8:00 iki 
17:00 val. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. Darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių 
800-960 Eur. Tel. +37061003980. 
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbuotojas dirbti paruošiamuosius 
darbus kartu su suvirintoju. 
Rokiškio Sūris. Tel. 8 630 72 587.  
Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbininkai 
darbui miške. Už darbo dieną - 50 
Eur. Tel. 8 623 15 093.  
Rokiškis
• Siūlomas darbas. 1-2 kartus per 
savaitę reikia išvalyti laboratorijos 
patalpas. Tel. 8 628 03 070. 
Rokiškis

KITA

• Granito trinkeles apdailai, 
grindiniui. Matmenys: 5x10x10 cm. 
0.50 Eur/vnt. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Šienainio ritinius.  

Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Sniego valymo diską. Išsamesnė 

informacija telefonu.  
Tel. 8 610 60 425. Rokiškis
• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22 
vnt. Sauskelnes-kelnaites Tena M 
dydžio, 19 vnt. Tel. 8 618 34 320. 
Rokiškis
• Didelę visiškai naują pavėsinę. 
Matmenys 350x350x235. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 676 85 291.  
Rokiškis
• Trivietes ir keturvietes visiškai 
naujas, pripučiamas palapines. 
Trivietes kaina 100 Eur, o 
keturvietės 130 Eur.  
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Didelį grilį - rūkyklą. Visiškai 

naujas, tik trūksta vienos nešimo 
rankenos. 124 x 57. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Šiltus šalikus, skaras apsivynioti 
apie kaklą, apsigobti ant pečių. Yra 
įvairaus dydžio. Tel. 8 620 31 695. 
Rokiškis
• Labai geros būklės knygas 
mergaitėms. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Arkliukų kolekciją. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Rankų darbo, vienetinę lėkštę 
vaisiams ar kitoms gėrybėms. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Kokybiškus kvepalus, vietoje 
ir ne tik. Pakuoju rinkinukus 
Valentino dienos progai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 627 99 644. Rokiškis
• Ekologišką  medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis

• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairias malkas rąstais, po 3 m. 
Vežame po 15, 20, 30 m. 
Tel. 8 687 33 067.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Samsung. 24 colių, 
60 cm įstrižainė. Veikia tinkamai, 
tvarkingas, nesubraižytas. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 623 38 045.  
Rokiškis
• Monitorių Acer. 49 cm įstrižainė. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį. 7 
windows. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Veikiantį, LG, 19 colių monitorių. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Veikiantį, Samsung, 15 colių 
monitorių. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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06:00 Himnas
06:02 Šoka Lietuva
06:15 Išpažinimai
06:40 Haris ir Hendersonai
08:30 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Klausimėlis
12:15 Šnipai gamtoje
13:10 Neaprėpiama Afrika
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Pabandom iš 
naujo! 2021. Eurovizijos 

nacionalinė atranka
23:00 Kartą Niujorke
00:55 Penkiese
02:35 Šnipai gamtoje
03:30 Klausimėlis
03:45 Frenki Dreik paslaptys 
05:15 Ponių rojus

05:20 Atsargiai! Merginos
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Žmogus voras
07:30 Monstrų viešbutis
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos
12:00 Laukinė Kosta Rika
12:20 Loterija Kenoloto
12:22 Laukinė Kosta Rika
13:00 Sparkas. Kosminė istorija
14:50 Dykumos daktarė

16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Žaidimas galvOK
19:35 Eurojackpot
19:40 Žaidimas galvOK
21:30 Gaujų karai. Princai
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto
22:18 Gaujų karai. Princai
22:40 Ką žmonės pasakys
00:55 Palikimas
02:40 Nokautas
04:20 Tironas

05:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
07:10 Stivenas Visata 
07:25 Nuotykių metas
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Obuolys ir Svogūnas 
08:40 Tomo ir Džerio 

nuotykiai
09:10 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:40 Neramūs ir triukšmingi 
10:05 Leo da Vinčis. 
Misija Mona Liza
11:50 Antroji džiunglių 
knyga. Mauglis ir Balu
13:40 Roko mokykla
16:00 Mano super buvusioji
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas. Ilgai ir 
laimingai
21:20 Patruliai
23:25 Nevykėlis Laris - 
sveikatos inspektorius
01:15 Nuostabioji moteris

07:00 Varom!
07:30 Snaiperis 
08:30 Varom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai

12:00 Atranka. Išlieka 
stipriausi 
13:00 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal 
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
15:50 Nepamirštamas tyrimas 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Audros sūkuryje
23:20 Nuo sutemų iki aušros
01:30 Miesto teisingumas

05:35 Kaimo akademija
06:00 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Skonio reikalas
07:20 „TV Europa pristato. yrų 
šešėlyje“ 
08:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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02 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Dizaino 
dokumentika. Industrinis 
dizainas
16:30 Dizaino 
dokumentika. Interjeras
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukinis rajonas
23:50 Alpių detektyvai
00:35 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

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

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga
23:55 Rezidentas
00:55 Rouzvudas
01:50 Tironas
02:50 Moderni šeima

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

12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Šalta dienos šviesa
00:20 Narkotikų prekeiviai
01:35 Įkalinta
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:40 Kalnietis

06:35 Greitojo reagavimo būrys
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Paskutinis faras
10:40 Mentalistas
11:40 Atsarginis prezidentas
12:40 CSI. Majamis

13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom!
21:00 Tomo Krauno afera
23:15 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo
01:35 Didžiojo sprogimo teorija
02:00 Didžiojo sprogimo teorija
02:20 CSI. Majamis

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

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Vyrų šešėlyje. VERA 
ŠERNIENĖ FAINBERG
04.50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Lietuviško dizaino 
identitetas
16:30 Dizaino 
dokumentika. Baldai ir 
šviestuvai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas

22:30 Dviračio žinios
23:00 Užkluptas
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Išpažinimai
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:05 LRT forumas
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Magiškoji komanda
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Septinta kategorija. Pasaulio 
pabaiga
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Septinta kategorija. Pasaulio 
pabaiga
23:55 Rezidentas
00:55 Rouzvudas
01:50 Tironas
02:45 Moderni šeima
03:10 Rezidentas
04:05 Rouzvudas
04:55 Moderni šeima
05:55 Atsargiai! Merginos

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

12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Įkalinta
00:20 Narkotikų prekeiviai
01:25 Anonimė 
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:40 Kalnietis

06:35 Greitojo reagavimo būrys
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Paskutinis faras
10:40 Mentalistas
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
12:40 CSI. Majamis

13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena. 
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom!
21:00 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo
23:20 Akloji zona
01:15 Legendų biuras
02:20 Gyvi numirėliai
03:05 CSI. Majamis

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

10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten s18.00 
Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten 00.30 
„Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten 
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“

SE
KM

AD
IE

NI
S 

01
.3

1

06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime 
gera
08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Prašoktos 
kurpaitės
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
12:10 Paslaptinga 
peizažų istorija
13:05 Brazilijos 
smaragdinė oazė
14:00 Mis Marpl. 
Karibų paslaptis

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Černobylis
22:05 Marija Terezė 2
23:40 Kino žvaigždžių alėja. 
Daglas Makarturas
01:50 Kartą Niujorke
03:45 Mis Marpl. Karibų 
paslaptis
05:15 Ponių rojus

06:00 Sveikatos medis
07:00 Žmogus voras
07:30 Monstrų viešbutis
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas

07:00 Nuotykių metas 
07:25 Ogis ir tarakonai 
07:45 Obuolys ir Svogūnas
08:15 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
08:45 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:15 Neramūs ir triukšmingi 
09:40 Beždžionių karalius. 
Perkrauta
11:15 Lesė
13:10 Aš - šnipas
15:05 Šokis hip-hopo 
ritmu. 
Viskas arba nieko
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:50 Anonimė
23:45 Beverli Hilso 
policininkas
01:50 Patruliai

06:00 Varom!
06:30 Europos taurė 2020. 
Elektrėnai
07:30 Snaiperis

08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
Mažeikiai
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Gyvūnų būstai.
 Gamtos inžinieriai 
12:00 Atranka. 
Išlieka stipriausi
13:00 Gordonas Ramzis.
 Iki pragaro ir atgal 
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
15:50 Nepamirštamas tyrimas 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras
22:40 Gyvi numirėliai 
23:40 Audros sūkuryje
01:25 Nuo sutemų 
iki aušros

05:40 Vantos lapas

06:00 Lietuvos kūrėjai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Skonio reikalas
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle: 
Greitis
11:00 Lietuvos ženklai 
prie Laptevų jūros
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai

10:00 Pasaulis pagal 
moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Princesė ir drakonas
12:20 Kenoloto
12:22 Princesė ir drakonas
13:35 Slaptasis agentas 
Maksas
15:15 Šokis hip-hopo 
ritmu
17:20 Kenoloto
17:22 Šokis hip-hopo 
ritmu
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Princesės dienoraštis 2. 
Karališkosios sužadėtuvės
21:50 Apgaulinga ramybė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Apgaulinga ramybė
00:05 Kingsman. 
Aukso ratas
02:45 Ką žmonės pasakys
04:35 Tai – mes

06:50 Stivenas Visata 
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MAISTO PRODUKTAI

• Gal kas nori išbandyti švediškos, 
raugintos silkės. Pūdyta. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 622 09 364.  
Rokiškis
• Ekologišką medų. 4 Eur/kg. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą, sodą ir garažą 
– Juodupėje. Tekstilininkų g. 15, 
42468 Juodupė , Rokiškio r. sav.  
Butas 54 kv. m, 4 aukšte, baltų 
plytų, 4 aukštų name, (stogas 
remontuotas), butas nekampinis. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Namą su patogumais. Tualetai 
yra per abu aukštus, Dviragio 
ežeras aplink salą – 60 metrų. 2018 
m. pakeisti langai, šarvo durys ir 
visas naujas san. mazgas. Namas 
renovuotas. Rokiškio r. sav., Salos, 
Tujų g. 9. Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Rąstinį, seną namą nusigriovimui. 
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Kriaunų k., tvarkingą, prižiūrėtą 
sodybą. Namų valda 15 a. Yra 17 a. 
dirbamos žemės. Tel. 8 639 19 268. 
Rokiškis
• Garažą Pergalės g. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 648 88 355.  
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su kitais 
statiniais mieste. Centralizuota 
kanalizacija ir vandentiekis. Kaina 
40000 Eur. Tel. 8 604 09 285. 

Rokiškis
• Dalį medinio namo Laisvės 
gatvėje. Du kambariai ir virtuvė. 
Atvestos miesto komunikacijos, 
šildymas vietinis. Yra žemės, 
dalis rūsio, ūkinių statinių. Reikia 
remonto. Rami ir patogi vieta . 
Kaina 7700 Eur. Tel. 8 611 31 634. 
Rokiškis
• Butą Juodupėje. Didelis balkonas, 
plastiko langai, šarvo durys. Prie 
namų daržas, garažas ir sodas su 
mūriniu nameliu. Galiu palikti 
baldus ir buitinę techniką, Kaina 
už viską, galima ir atskirai. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8 620 59 156. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės 
gatvėje, Rokiškio mieste. 
Strategiškai geroje vietoje, 
netoliese mokyklos, parduotuvės ir 
vaikų darželis. 2019 m. padarytas 
namo remontas. Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 624 99 396. Rokiškis
• Vilių k., šalia Panemunėlio, 
Rokiškio raj., sodybą vienkiemyje 
su 8,9 ha žemes iš kurios 5,5 ha 
pievos. Sodyba reikia remontuoti. 
Kaina 18690 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Degsnių k. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 671 96 446. Rokiškis
• Erdvų, šviesų butą Juodupėje, 
Liepų g. 4 kambariai, 81,53 kv.m. 
Plastikiniai langai, šarvo durys, 
išdidinta virtuvė, vonios kambarys. 
lieka dalis baldų (išskyrus 
svetainės), šaldytuvas, viryklė. 2 
balkonai. 5 aukštas. Kaina 11700 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Tvarkingą, 1,5 kambario butą 
Algirdo g., 37. 20 kv. m, ketvirtasis 
aukštas, didelis balkonas. Arti 
mokykla, vaikų darželis Nykštukas, 
muziejus, ežeras. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Pirtį, daržinę nusigriauti. Kaina 
derinama. Tel. 8 615 69 182. 
Rokiškis
• 0,54 ha žemes sklypą su pradėtu 
rekonstruoti namu. 152 kv. m, Tik 
10 min nuo Rokiškio, Ilgalaukių 
k. Sklype yra šulinys. elektra šiuo 
metu atjungta. Galimas pardavimas 
išsimokėtinai. Puiki investicija, 
gera kaina. Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoju garažą Šatrijos 
gatvėje, prie buvusio DNB banko. 
Tel. 8 681 66 505. Rokiškis
• Šeima skubiai ieško 2 kambarių 
buto nuomai Rokiškyje. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 684 01 260.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Padangas. 205/60, R16, Nokian 
komplektas. Yra ir po dvi. 205/55, 
R16 . Kaina 20 Eur. Tel. 8 658 12 
062. Rokiškis
• Opel Vectra, Astra, Zafira, Audi 
A4, B5 vairo kolonėles. 
 Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2018 m., 42 savaitės, Viena 
sezoną važiuotas vasarines 
padangas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 692 64 675. Rokiškis

• VW Passat B5 dalimis. 1998 m., 
1,9 l., 81 kW. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
Bmw originalas, R16, 60/235.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ratlankius. R/16, 4×108 su 
centravimo žiedais į 57.1. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 628 01 976.  
Rokiškis
• Originalius, VW Passat B7 
ratlankius. Tinka ir kitiems Passat, 
bei visiems VW. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Originalius, Volvo, R16 
ratlankius. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Ratlankius. R18, 5/114. Tinka 
Toyota, Mazda, Hyundai, Nissan 
markės automobiliams. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• R16, 6/139.7, lengvojo lydinio 
ratlankius. Originalūs, Hyundai H1 
mikroautobuso, naujai nusmėliuoti 
ir perdažyti. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Padangas Nokian su skardiniais 
ratlankiais. 195/65, R15. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Padangas. 225/50, R17, du vnt., 
m+s, 2017 m., 8 mm. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2005 m., VW Touran dalimis. 

2.0 l, dyzelis. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Turbinas. 1998 m., Volvo V40, 
Sharan, 1,9 l., 81 kW, Audi A4, 1,9 
l., 81 kW, Opel Astra, Zafira, 2 l., 
74 kW. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen ratus su 
padangomis. Geros būklės, M+S. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Vido su pulteliu. 54 
cm įstrižainės Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu. 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Šieno šiaudų rinktuvą. Būklė 
labai gera. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 611 85 831. Rokiškis
• T-25 kabinos apačią - 170 Eur, 
kabiną- 270 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Traktorių Iseki Kata 3200. Kaina 
5800 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis

• GAZ 53 puspriekabę su 
dokumentais. Savivartė,vilkiko 
ratai. Tel. 8 670 37 379.  
Rokiškis
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Sausio 29-oji, 
penktadienis, 

5 savaitė
Iki Naujųjų liko 336 dienos

Saulė teka 8.16 val., 
leidžiasi 16.48 val. 

Dienos ilgumas 8.32 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aivaras, Gilda, Gildas, Girkantas, 
Nygailas, Nygailė, Nykanta, 

Nykantas, Žiba, Žibuolė, Žibutė, 
Valerijonas, Valerijus.

Rytoj:  Banga, Bangas, Bangius, 
Bangys, Banguolė, Banguolis, 

Milgauda, Milgaudas, Milgaudė, 
Milius.

Poryt: Budvilas, Budvilė, 
Budvyda, Budvydas, Judra, Judrė, 
Skirma, Skirmantas, Skirmantė, 

Skirmis.

Dienos citata
„Dideli darbai nedirbami 

iš karto” 
(Sofoklis).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1916 m. Pirmojo pasaulinio 
karo metuais vokiečiai iš diriža-
blių bombardavo Paryžių.

1916 m. britai išmėgino pir-
muosius savo tankus.

1959 m.nuskendo danų kelei-
vinis laivas „Hans Hedtoft“, susi-
dūręs su ledkalniu prie Grenlan-
dijos: žuvo 95 žmonės.

1963 m. Prancūzija vetavo 
Didžiosios Britanijos priėmimą į 
Europos Bendriją.

1990 m. sulaikytas nušalinta-
sis Rytų Vokietijos komunistų ly-
deris Erich Honecker, kurį teismas 
apkaltino valstybės išdavimu.

1992 m. Rusijos preziden-
tas Boris Jelcin paskelbė naujus 
branduolinės ginkluotės sumaži-
nimo planus.

2008 m. netoli Žemės pra-
skriejo didelis, 600 m skersmens 
asteroidas. Tai didžiausias aste-
roido priartėjimas prie Žemės 
per daugiau kaip 2 tūkst. metų. 
10 val. 30 min. Lietuvos laiku jis 
praskriejo pro Žemę už 538 tūkst. 
kilometro. Tai 1,4 karto toliau 
nei atstumas iki Mėnulio. Tokio 
dydžio asteroidų susidūrimai su 
mūsų planeta vyksta vieną kartą 
per 37 tūkst. metų.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1905 m. gimė modernaus 
neoromantinio stiliaus poetas 
Antanas Miškinis. Mirė 1983 m. 

Post scriptum
Galva akmens nesudaužysi.

Troškinys čenachinėse
Ingredientai:
• 300 g vištieos
• 200 g konservuotų pupelių
• 200 g konservuotų žirnelių
• 2 bulvės 
• 2 morkos
• Rausvasis svogūnas,
• 2 lauro lapai
• Prieskoniai
• Vanduo

Gaminimas:
 Vištieną supjaustome ku-
beliais, sudedame į indą ir 
pagardiname mėgstamais 

prieskoniais. Bulves, morkas nulupame ir supjaustome kubeliais. Nuluptą svogūną su-
pjaustome griežinėliais. Į čenachines dedame: apačioje vištieną, ant viršaus bulves, mor-
kas, pupeles, žirnelius, svogūną, lauro lapus. Užpilame vandeniu, kad apsemtų.
Dedame į įkaitintą orkaitę ir kepame 180 C laipsnių temperatūroje apie 40 - 60 min. Jei 
reikia įpilame dar vandens. Valgome su grietine. Skanaus!

LAISVALAIKIUI

2021 m. sausio 22 d. kryžiažodžio atsakymai: 
Vertikaliai: Svertas. Klupti. Kra. Caraitis. NBA. Kibitka. Pikturna. Janas. Du. Aitai. Kasa. Bormanas. 
Stalinas. Lapai. Elitas. Ika. Isterika. ULEB. Amata. Lozana. Babirusa. Borisas.
Horizontaliai: Kalė. Akcija. SA. Labas. Pi. Surinamas. Pata. ITAR. Stiksas. Emu. Vita. Teras. „Alita“. Res-
publika. Oita. Karna. Lo. Sentimas. OR. Butas. „Uzi“. Karan. Ilas. Nia. Kena. Dama. Stabas.
Pažymëtuose langeliuose: Drambliai.

Vasario 2 d. kraujo donorystės 
akcija Rokiškyje

2020 metais Rokiškyje 
vykusiose kraujo donorys-
tės akcijose buvo atliktos 
740 donacijų. Nacionalinio 
kraujo centro Panevėžio 
filialo donorų organizato-
rius Donatas Šniutė nea-
bejoja, jeigu ne užklupusi 
pandemija – kraujo do-
nacijų butų buvę kur kas 
daugiau.

„Rokiškėnai buvo ir yra 
vienas iš pavyzdinių miestų, 
kuriame žmonės labai noriai 
dovanoja kraują ir padeda 
sergantiesiems. Esame labai 
dėkingi kiekvienam ateinan-
čiam padovanoti kraujo“ – 
džiaugėsi D. Šniutė.

Ir nors atliktų donacijų 
skaičius praėjusiais metais 
Rokiškyje yra labai didelis, 
D. Šniutė sakė, kad karanti-
nas paveikė ir kraujo centro 
veiklą.

„Dėl karantino vasarą ne-
vyko akcijos palapinėse, ne-
buvo tradicinio kraujo dono-
rystės turo, skirto Pasaulinei 
kraujo donorų dienai, buvo 
atšauktos ir kelios išvykos. 
Iki tūkstančio donacijų Ro-
kiškyje šiek tiek pritruko, 
bet neabejoju, kad šiemet jį 
galime pasiekti“ – rokiškėnų 
aktyvumu džiaugėsi donorų 
organizatorius.

Pasak Nacionalinio krau-
jo centro atstovo dėl situaci-
jos šalyje liko neapdovanoti 
ir pasižymėję Rokiškio rajo-
no kraujo donorai.

„Praėjusiais metais ne-
apdovanojome ir Donorys-
tės žymūnų, Nusipelniusių 
kraujo donorų bei Garbės 
donorų, tačiau šiemet, esant 
galimybei, tikrai įteiksime 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos apdovanojimus“ – sakė 
Donatas Šniutė.

Donorystės žymūno ap-
dovanojimas gaunamas 
kraujo padovanojus daugiau 
nei 20 kartų, Nusipelniusio 
donoro – daugiau nei 30, o 
Garbės donoro vardas sutei-
kiamas kraujo padovanojus 
daugiau nei 40 kartų.

Pasak NKC atstovo šie 
apdovanojimai rokiškėnams 
bus įteikti kraujo donorystės 
akcijų metu.

Artimiausia kraujo do-
norystės akcija Rokiškyje 
vyks vasario 2 dieną, antra-
dienį, nuo 10:00 iki 17:00 
val., Rokiškio rajono savi-
valdybėje (Respublikos g. 
94). Privaloma išankstinė 
kraujo donorų registracija 
telefonu: +37065543757

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Statybos per metus pabrango 0,4 proc.
Statybos sąnaudų ele-

mentų kainos gruodį, paly-
ginti su 2019 metų gruodžiu 
padidėjo 0,4 proc., skelbia 
Statistikos departamentas. 

Anot statistikų, tai lėmė 
vidutinio valandos bruto dar-
bo užmokesčio (2,4 proc.), 
mašinų ir mechanizmų darbo 
valandos kainos (1,3 proc.) 
padidėjimas bei statybinių 
medžiagų ir gaminių kainų 
(0,7 proc.) sumažėjimas.

Iš statinių per metus dau-

giausia – 0,9 proc. – pabran-
go gyvenamųjų pastatų sta-
tyba. Negyvenamųjų pastatų 
statyba pabrango 0,6 proc., o 
inžinerinių statinių statybos 
kainos beveik nepasikeitė.

Didžiausią įtaką bendram 
kainų pokyčiui turėjo 0,6 
proc. statybinių medžiagų ir 
gaminių kainų augimas. Vi-
dutinis valandos bruto dar-
bo užmokestis bei mašinų ir 
mechanizmų darbo valandos 
kainos didėjo po 0,1 proc.

BNS inform. www.rokiskiosirena.lt
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 29 d. Naktį -5

Dieną -3
ŠV, 
4-9 m/s

Kai kur plikledis.

Sausio 30 d. Naktį -5
Dieną -2

V,
4-9 m/s

Sausio 31 d. Naktį -5
Dieną -3

V,
4-9 m/s

Vasario 1 d. Naktį -6
Dieną -3

PV,
3-8 m/s

Orų prognozė sausio 29-vasario 1 d.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

www.rokiskiosirena.lt

Startavo unikalus projektas: 
visa informacija 
apie socialines paslaugas –
patogiai ir prieinamai

Informacija – svarbiau-
sias nūdienos turtas. Ta-
čiau ne visuomet ji priei-
nama lengvai, paprastai 
ir patogiai. Ypač socialiai 
pažeidžiamiems, infor-
macijos paieškos įgūdžių 
stokojantiems žmonėms. 
Šią problemą rokiškėnams 
padės spręsti projektas„ 
Bendradarbiavimas ir in-
formacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiš-
kio mieste“ (08.6.1-ES-
FA-T-927 Spartesnis vietos 
plėtros strategijų įgyvendi-
nimas) finansuojamas Eu-
ropos Sąjungos struktūri-
nių fondų lėšomis. Jį vykdo 
Rokiškio rajono socialinės 
paramos centras su par-
tneriais.

„Tai unikalus projektas: 
visa informacija apie soci-
alines paslaugas – vienoje 
vietoje, patogi ir prieinama“, 
– taip svarbiausią projekto 
privalumą apibūdino Socia-
linės paramos centro direk-

torė Jolanta Paukštienė. 
Iki šiol Rokiškio rajo-

ne nebuvo vieno šaltinio, 
kuriame gyventojas galėtų 
gauti informaciją apie visas 
mieste, rajone ar netgi už 
jo ribų teikiamas paslaugas. 
Kiekviena institucija, orga-
nizacija savo tinklalapiuose, 
socialinių tinklų paskyrose 
apie savo paslaugas infor-
mavo atskirai. Todėl ir ži-
nios apie jas buvo nenuose-
klios, fragmentiškos. Taigi, 
prireikus kokios nors pagal-
bos, asmuo arba turėjo skirti 
nemažai laiko savarankiškai 
informacijos paieškai (ir dėl 
žinių, įgūdžių stokos galėjo 
gauti ją nepilną, netikslią), 
arba minti kelių institucijų 
slenksčius. O šiomis dieno-
mis, kai interesantų priėmi-
mas dėl karantino yra apsun-
kintas, tą padaryti yra labai 
sudėtinga.

Informacijos apie socia-
linę paramą, pagalbą sutel-
kimas po „vienu skėčiu“, 
vienoje vietoje, kurioje vos 

keliais mygtuko paspaudi-
mais moderniame informa-
ciniame ekrane bus galima 
gauti visus reikiamus duo-
menis, gerokai palengvins 
socialinių paslaugų prieina-
mumą. O tiems, kurie patys 
nedrįs ar nemokės naudo-
tis išmania sistema, talkins 
konsultantai. Projekto metu 
numatyta ir įdomių veiklų, 
mokymų. Apie socialinės 
paramos sritį visuomenei 
pasakos, pokyčiams kvies ir 
gyvenimus keičiančios sė-
kmės istorijos.

Šio projekto tikslinė gru-
pė – socialinę atskirtį pati-
riantys žmonės. Tačiau nau-
dos šis projektas duos kur 
kas platesnei auditorijai: tiek 
miesto ir rajono visuomenei, 
tiek socialinės paramos įs-
taigoms, nevyriausybinėms 
organizacijoms – joms leis 
paskleisti žinią apie save, 
savo įdomią, intensyvią, 
prasmingą veiklą.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Pigiausių maisto produktų krepšelis sausį pabrango
Po aštuonis mėnesius 

trukusio pigimo vidutinis 
pigiausių maisto produk-
tų krepšelis Lietuvos par-
duotuvėse sausį pabrango, 
rodo kainas stebinčio por-
talo pricer.lt analizė.

Sausį, palyginti su gruo-
džiu, jo vertė padidėjo 2 proc. 
(1,05 euro), tačiau palyginti 
su praėjusių metų sausiu, pi-
giausių prekių krepšelis buvo 
3,6 proc. (2,03 euro) pigesnis.

Pigiausias krepšelis sausį 
toliau liko „Maximoje“, kuri 
kainas per mėnesį padidino 
0,11 euro iki 50,75 euro, į an-
trą vietą pašoko 2,01 euro iki 
51,88 euro pigiausio krepše-
lio kainą sumažinusi „Norfa“, 
į trečią vietą nukrito „Lidl“ su 
53,01 euro (1,11 euro daugiau 
nei gruodį).

Ketvirtoje vietoje su 54,36 
euro pigiausių maisto prekių 

krepšeliu liko „Iki“ (pabran-
go 1,34 euro), „Rimi“, kainas 
padidinęs 2,88 euro iki 55,56 
euro, liko penktoje vietoje, 
”E-Rimi“ padidino kainas 
1,11 euro iki 56,22 euro, pa-
skutinėje vietoje liko „Barbo-
ra“, kur kaina padidėjo 2,57 
euro iki 59,74 euro.

Populiarių ir gerai žinomų 
pricer.lt produktų vidutinio 
krepšelio kainų sausio mėne-
sio analizė rodo, kad palygin-
ti su pernai metų gruodžiu, 
kainos pakilo 4,1 proc. (1,61 
euro), žinomų produktų vidu-

tinio krepšelio kaina buvo 
4,4 proc. (1,73 euro) didesnė 
už 2020-ųjų sausio mėnesio 
krepšelį.

Iš pricer.lt stebimų 52 pre-
kių praėjusį mėnesį brango 
23, pigo – 27 prekės. Reikš-
mingai (10 proc. ir daugiau) 
brango 10 prekių iš 52 ste-
bimų, labiausiai brangusios 
prekės – arbata, pigiausi 
avižiniai dribsniai, makaro-
nai „Pasaka“, pigiausias juo-
dasis šokoladas, saulėgrąžų 
aliejus.

BNS inform.

„Regitra“ planuoja gaminti naujus numerius: 
paskelbė ženklų derinių sąrašą

„Regitra“ papildė auto-
mobiliams planuojamų ga-
minti numerio ženklų sąra-
šą, kuriame – 47 tūkst. nauji 
raidžių deriniai iš L raidės. 
Taigi, automobilių savinin-
kai, išsirinkę norimas raides 
ir skaičius nuo 001 iki 999, 
galės įsigyti jiems patin-
kančią kombinaciją. Pavyz-
džiui: LUK 999 ar LUN 007.

Daugiausiai „Regitroje“ 
išduodama automatiškai eilės 
tvarka priskiriamų numerio 
ženklų. Tačiau yra dalis klien-
tų, kurie savo automobilį nori 
paženklinti jiems patinkančia 
raidžių ir skaičių kombinacija.

Ją būtent ir bus galima išsi-
rinkti iš paskelbto sąrašo, ku-

ris sudaromas abėcėlės tvarka 
ir atnaujinamas maždaug kas 
ketvirtį.

Šį kartą bus galima rinktis 
iš 47 tūkst. raidžių ir skaičių 
kombinacijų. Su visu raidžių 
derinių sąrašu galite susipa-
žinti žemiau:

LUA, LUB, LUC, LUD, 
LUE, LUF, LUG, LUH, LUI, 
LUY, LUJ, LUK, LUL, LUM, 
LUN, LUO, LUP, LUR, LUS, 
LUT, LUU, LUV, LUZ, LVI, 
LZA, LZB, LZC, LZD, LZE, 
LZF, LZG, LZH, LZI, LZY, 
LZJ, LZK, LZL, LZM, LZN, 
LZO, LZP, LZR, LZS, LZT, 
LZU, LZV, LZZ.

Beje, planuojama, jog jau 
šių metų pavasarį bus skelbia-
mi pirmieji nauji deriniai iš M 

raidės.
Kaip ir įprastai, pirmiausia 

naujus numerio ženklų deri-
nius bus galima rezervuoti in-
ternetu ir „Regitros“ padaliny-
je –  dėl vizito užsiregistravus 
iš anksto.

Primename, kad rezervuo-
tus numerio ženklus galima 
12 mėnesių nemokamai sau-
goti „Regitros“ padalinyje 
arba iš karto jais paženklinti 
turimą automobilį. Pastaruoju 
atveju bus išduodamas naujas 
registracijos liudijimas, ku-
ris kartu su naujais numerio 
ženklais bus pristatytas per 
kurjerį arba į artimiausią paš-
tomatą.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

„Air Baltic“ pernai Lietuvoje skraidino 63 proc. mažiau keleivių
Latvijos oro bendrovė 

„Air Baltic“ praėjusiais 
metais Lietuvoje skraidi-
no 195 tūkst. keleivių – 63 
proc. mažiau nei 2019-ai-
siais, pranešė bendrovė. 

Vilniaus oro uoste ben-
drovė padidino savo rinkos 
dalį nuo 9 iki 14 procentų.

„Didžiąją metų dalį suge-
bėjome išlaikyti būtiną jungtį 
su Baltijos šalimis. Šio regi-
ono ateities vystymuisi nepa-
prastai svarbu, kad „Air Bal-

tic“ grįžtų į savo augimo kelią 
po sėkmingo pandeminės situ-
acijos suvaldymo“, – praneši-
me sakė bendrovės generalinis 
direktorius Martinas Gaussas. 

Sausio pradžioje „Air Bal-
tic“ skelbė, kad pernai viso-
se trijose Baltijos valstybėse 
skraidino 1,34 mln. keleivių 
– 73 proc. mažiau nei 2019-ai-
siais, o skrydžių sumažėjo 64 
proc. iki 22,3 tūkstančio.

Vien gruodį bendrovė su-
laukė 54,2 tūkst. keleivių (85 

proc. mažiau nei prieš me-
tus), atliko 1,1 tūkst. skry-
džių (77 proc. mažiau).

„Air Baltic“ skraidina 
daugiau nei 65 krypčių, jos 
lėktuvų parke yra 25 Airbus 
A220-300 orlaiviai.

96,14 proc. „Air Baltic“ 
akcijų priklauso Latvijos 
valstybei, 3,86 proc. – Da-
nijos investuotojo Larso 
Thueseno (Larso Tueseno) 
įmonei „Aircraft Leasing 1“.

BNS inform.

Australijoje vyras atrėmė jį užpuolusį krokodilą
Australijos šiaurėje ke 

krokodilo užpultas vyras 
pražiodė jo nasrus, išva-
davo savo galvą ir taip iš-
sigelbėjo, o vėliau tvirtino, 
kad netrukus sugrįš į tą 
maudynių vietą, pranešė 
greitosios pagalbos medi-
kai. Žmogus, jų teigimu, 
turėtų visiškai pasveikti.

Vietos pareigūnai sakė, 
kad 44 metų vyras plaukiojo 
Ramiajame ežere netoli tu-
ristų pamėgto Kernso, kai jį 
užpuolė krokodilas.

„Jis staiga pajuto smūgį, 
kai jo viršugalvį sugriebė, 
kaip jis suprato, krokodilas“, 
– sakė Kvynslando greitosios 
medicinos pagalbos darbuo-

tojas Paulas Sweeney.
Medikas sakė, kad vyrui 

pavyko pražiodyti roplį, su-
griebus rankomis už nasrų.

Vyras nuplaukė nemažą 
atstumą atgal į krantą, bai-
mindamasis naujos krokodilo 
atakos, ir iššliaužė ant kranto.

Gelbėtojai jį surado sėdintį 
ir „nepaprastai ramų“.

Nors ant jo galvos, veido, 
peties ir rankos liko krokodi-
lo įkandimų, rimtų sužeidimų 
jis išvengė.

„Jam labai pasisekė“, – 
sakė P. Sweeney.

Žinoma, kad tame rajone 
gyvena briaunagalvių kroko-
dilų, bet žmonių užpuolimų 
pasitaiko palyginti retai.

Nukentėjusysis buvo nu-
vežtas į Kernso ligoninę ir 
turėtų visiškai pasveikti, nu-
rodė P. Sweeney.

„Jis – gan energingas žmo-
gus ir tvirtino, kad netrukus 
sugrįš ten plaukioti. Taigi, 
[jis] drąsesnis už mane“, – 
pridūrė medikas.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
gėlele, varpeli, upeli, rasele, 
pūkeli, nuostabioji, idealioji, 
groži mano! Lėlyte, mažute, 
brangenybe, svajone mano, 
likime mano, džiaugsmeli, 
viltie, cariene, dievybe! 
Dvasios deimante, akių 
šviesa, širdies perle! Na būk 
tu žmogus, duok pinigų alui!

***
Vyriškis pateko į ligoninę. 

Slaugė atneša pietus - 
duonos gabaliuką, pomidoro 
griežinėlį, pusę kiaušinio ir 
šaukštą košės. Tas pasižiūrėjo 
į maisto „gausybę“ ir klausia:

– O jūs pašto ženklo 
neturite?

– O kam? – nustemba 
slaugė.

– Matote, aš po pietų 
mėgstu romaną paskaityti...

***
– Mama, o tu žinai, kiek 

dantų pastos yra tūtelėje?
– Nežinau.
– O aš žinau! Nuo 

spintelės, per visą kilimą iki 
sofos.

***
Vienatvė – kai imi 

atsakinėti į šlamšto laiškus.
***
Kaimyninės šalies realijos: 

anksčiau caro valdžios ženklu 
buvo skeptras, dabar – tualeto 
šepetys.

***
– Daktare, kaip gydyti 

asmenybės susidvejinimą? Ne 
sau klausiu.

***
Pora švenčia auksines 

vestuves. Žurnalistas klausia 
vyro:

– Ar per 50 santuokos 
metų niekada nekilo noras 
skirtis?

– Nekilo. O va užmušti ne 
kartą rankos niežtėjo.

***
– Į mane žvelgia 

avis. Liūdnu žvilgsniu iš 

– Ponia Maryte, kodėl 
jūsų kojų pirštai tokie 
kreivi?

– Dėl įsitikinimų.
– Kokių dar įsitikinimų?
– Kad man puikiai tinka 

35-ojo dydžio bateliai.
***
Skelbimas radijuje: „Iš 

zoologijos sodo pabėgo 
meškėnas. Visus, mačiusius 
meškėną, prašom sumokėti 
po du eurus į zoologijos 
sodo kasą“.

***
– Kolega, ar jūs žinote, 

kaip mes rytoj dirbsime?
– Nenoriai.
***
– Ponia Maryte, ką 

– Maryte, tavo Petras 
– matematikas. Jam ideali 
figūra – sfera.

***
Suvalkietis peršasi:
– Maryte, ar būsi mano 

žmona?
– Petrai, staiga stokis, 

nelamdyk mūsų kelnių!
***
– Panele, jūsų akys tokios 

gilios, kad jose galima 
paskęsti... O ant jūsų nosies 
galima pasikarti...

***
Kalbasi du draugai.Vienas 

sako kitam:
– Ko tu, Jeronimai, toks 

apdaužytas, nusibrozdinęs?
– Na, supranti, grįžtu 

vakar vakare namo, iš baro. 
Einu, mėnulis šviečia, gražu 
aplinkui - net graudu darosi. 
Staiga žiūriu – šaligatvis 
keliasi. Keliasi, keliasi – ir 
kad duos per snukį. Taip ir 
užmigau stovėdamas.

***
Gerokai pasivaišinę 

du kaimynai grįžta namo. 
Šviečia mėnulis ir skersai 
kelio nutįsę stulpų šešėliai. 
Atsargiai juos peržengdami 
abu kalbasi:

– Matyt, buvo smarki 
audra, kad visus stulpus 
išvartė.

–Aha. O mes net 
negirdėjom, kai griaudėjo. 
Vadinasi, paūžėm, kaip 
reikiant...

***
– Mieloji mano, vienintele, 

švelnioji, saldžioji, 
geroji, karštoji, lieknoji, 
geidžiamoji, mylimoji, 
artimoji, nepakartojamoji, 
nepralenktoji! Vaikeli, 
šakele, kregždute, žuvyte, 
žvirbliuk, katyte, letenėle, 
paukščiuk mano, balandėle, 
gulbyte, poniute! Aušrele, 
žvaigždute, avele, saulute, 

veidrodžio.
***
Specialus pasiūlymas 

astrologams: treninguotam 
vyrukui pasaakyk, kad jis 
– Mergelė, ir gauk į nosį 
nemokamai!

***
Patys mandagiausi 

žmonės yra grybautojai: jie 
gerai supranta esantys miške, 
o pas oponentą – peilis.

***
Po istorijos su kaimyninės 

šalies prezidento rūmais 
pagaliau paaiškėjo, kur 
dingo unitazai, išmontuoti iš 
ukrainiečių laivų.

***
Sunkiausia gyventi pagal 

kišenę yra oligarchams: jie 
nespėja išleisti tiek pinigų.

***
Jei ir toliau taip kils 

peržiūros filmo apie Putino 
dvarą, panašu, kad tuoj 
vienintelis žmogus žemėje, 
nematęs šio filmo ir bus pats 
Putinas.

***
– Du butelius viskio ir 

pakelį cigarečių.
– Kaip mokėsite? 

Grynaisiais ar kortele?
– Sveikata.
***
Į duris pabeldžia 

berniukas:
– Petriukas namie?
Petriuko mama:
– Jis išėjo į geresnį 

pasaulį...
– Tai numirė?
– Ne, į internetą įlindo.
***
Pas šv. Petrą prie dangaus 

vartų laukia garsus režisierius. 
Šv. Petras žiūri į jį ir stebisi:

– Malonu, žinoma, jus 
matyti. Bet kaip netikėta... 
Kaip čia patekote?

– Paprastai, kritikai mane 
išliaupsino iki padebesių.

veikiate?
– Ką gali veikti padori 

moteris 10 val. vakaro? 
Sėdžiu, valgau...

***
Suvalkietis priėmimo pas 

gydytoją metu:
– Daktare, paieškokit man 

kokios kitos ligos?
– Kodėl?
– Šita man per brangi.
***
– Petrai, tu miegi?
– Ne.
– O ko akys užmerktos?
– Gal aš regėjimą taupau.
***
– Mieloji, susitarkim: aš 

sakau, kad tai labai skanu, 
o tu daugiau niekados to 

nebegamink.
***
Suvalkietis vaistinėje:
– Kiek kainuoja 

migdomieji?
– 10 Eur.
– Nereikia, nepirksiu.
– O kodėl?
– O todėl, kad nusipirkęs 

migdomuosius už 10 Eur aš 
visą naktį neužmigsiu.

***
– Tokios begėdystės aš 

niekada gyvenime nemačiau! 
O galima, aš dar pažiūrėsiu?

***
– Kas čia pastatė tą 

raudoną ferarį prie durų. Nei 
praeit, nei apvažiuot!

– Petrai, ko čia šūkauji? 
Juk pats ten jį ir pastatei.

– Galvojau, kad dar yra 
nežinančių.

***
– Petrai, pabučiuok mane.
– Kas čia per orgijos 

penktais santuokinio 
gyvenimo metais?

***
– Matyti jus – vienas 

malonuma. Nematyti – kitas.
***
– Petrai, kodėl tu manęs 

niekur su savimi neimi: nei į 
kavinę, nei į teatrą?

– Kaip tai neimu? Maryte, 
tu visada esi mano širdyje.

***
– Petrai, kokios moterys 

tau patinka: gražios ar 
protingos?

– Nei tos, nei tos. Maryte, 
tu juk žinai, kad myliu tik 
tave.

***
Mes su vyru pasiekėme 

visišką seksualinį 
suderinamumą: mums vakar 
abiems skaudėjo galvas.

***
– Ir visiškai aš nestora! 

Mano Petras sako, kad mano 
figūra – ideali.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BALDAI

• Spintelę su kriaukle. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 623 38 045.  
Rokiškis
• Kabyklas rūbams su batų 
dėžėmis. 3 vnt. arba visas kartu. 
Vienos kaina 30 Eur, visos trys 90 
Eur. Tinka servisui, garažui.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Apvalų virtuvinį stalą. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 623 38 045.  
Rokiškis
• Modernų, žurnalinį/kavos 

staliuką. Aukštis 40 cm, plotis 65 
cm, ilgis 120 cm. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Puikios būklės prieškambario 
baldus. Kaina negalutinė. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 625 30 550. 
Rokiškis
• 2 vnt. fotelių. Firminiai, iš 
Vokietijos, nauji. Galiu siusti 
autobusų siuntomis. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Puikios būklės kėdę su ratukais. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 695 14 987. 
Rokiškis
• Sofą su miegojimo mechanizmu. 

Kaina 10 Eur. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Labai gera būklės. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 666 71 666. 
Kaunas
• Stiklinį stalą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 13 345. Rokiškis
• Nebenaują, bet kaip naują sekciją. 
2.55x1.68. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 615 55 732.  
Rokiškis
• Naudotus, bet vis dar tvirtus 
fotelius. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Tvarkingą sofą-lovą. Kaina 88 

Eur. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Virtuvės komplektą.  
Tel. 8 615 69 182. Rokiškis
• Geros būklės, naudotą minkštą 
kampą. Ištiesiamas, bordo spalvos. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!


