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Mielieji,
Vasario 16-toji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena – 
viena svarbiausių mūsų valstybės švenčių. Tai – proga 
pagerbti ne tik Nepriklausomybės Akto signatarus, bet ir 
kiekvieną Lietuvos žmogų, kasdieniais darbais kuriantį 
Lietuvą tokią, kokia galime didžiuotis. Aktyvumas, 
atsakingumas, pagarba aplinkiniams, sąžiningumas ne 
tik leidžia tapti vertinamais bendruomenėse, tačiau ir 
padeda kurti vis geresnę Lietuvą. Šventės proga linkiu 
mums visiems vienybės, ryžto ir nenugalimo idealizmo.

Linkėdamas gražios šventės –
Lietuvos Respublikos Seimo narys

Jonas JARUTIS

Rokiškio dekanato tikintiesiems
viešų pamaldų dar teks palaukti

6 p.
Dėl didelio sergamumo covid-19 Rokiškio dekanato parapijose kol kas nebus atnaujintos viešos pamaldos. Tą 
sekmadienį tikintiesiems pranešė Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas.             L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

XVII respublikinės konkursinės 
prakartėlių parodos laimėtojas 
Vytautas Jackūnas savo kūrinių 
neskaičiuoja, o jo kurti rūpintojėliai – 
kardinolo kolekcijoje

Įspūdingosios prakartėlės vienas personažų – angelas – autoriaus rankose keliauja į automobilį kelionei į Pasvalį.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

4-5 p.

Naujausia covid-19 informacija rajone

„Vaidiname žemdirbiams“ 
be rudens nesulauksime?

3 p.
Vasario 16-oji: tikrojo 
patriotizmo beieškant

2 p.Gyvūnų globėjai išgelbėjo pelėdą



2 psl.2021-02-16

Nepriklausomas rajono laikraštis

Gyvūnų globėjai 
išgelbėjo pelėdą

„Tai jau trečioji šį sezoną į mūsų rankas patekusi pelė-
da“, – taip apie paslaptingą naktinį paukštį, dėžėje iškelia-
vusį į prieglaudą Utenoje, kalbėjo gyvūnų globėja Nijolė 
Pranskūnaitė.

Pas Rokiškio gyvūnų globėjus pelėda atkeliavo iš Pandėlio 
seniūnijos, tiksliau, Apaščios. Ten žmonės pastebėjo besiblaš-
kantį, pavargusį paukštį. Bėdoje nepaliko – sugavo ir susi-
siekė su gyvūnų globėjais. Rokiškyje pelėda neužsibuvo – ji 
iškeliavo į Uteną. Joje laukinių paukščių priežiūrą išmanantys 
specialistai įvertins jos būklę, prireikus gydys.

Lina DŪDAITĖ- KRALIKIENĖ

Bus dalinama parama 
nepasiturintiesiems

Vasario 23 d. sandėlius 
pasieks, o vasario 24-ąją 
bus pradėta dalinti Eu-
ropos Sąjungos parama 
maisto produktais rajono 
nepasiturintiems žmo-
nėms.

Dėl minėtos paramos į 
seniūnijas gali kreiptis asme-
nys, kurių  pajamos vienam 
šeimos nariui neviršija 1,5 
VRP (192 eurai), išimties 
atveju (ligos, nelaimės, ne-
įgalumo, sulaukus senatvės 
pensinio  amžiaus ir kt.) pa-
jamos neviršija 3 VRP (384 
eurai) ir pateikti prašymą, 
atitinkamas pažymas ir do-
kumentus.

Atsižvelgiant į karantino 
iššūkius, šiek tiek keičia-
ma dalinimo tvarka. Kaip 
skelbiama rajono savival-
dybės tinklalapyje, siekiant 
apsaugoti minėtos paramos 
dalintojus ir gavėjus ,maisto 
produktai bus dalinami pagal 
seniūnijų nustatytą dalini-
mo tvarką. Maisto produktai 
bus sudėti į paketus (atsinešti 
savus maišelius nerekomen-

duojame), atsiimant paketus, 
paramos gavėjams pasira-
šyti nereikės (kuo mažiau 
kontakto), už juos pasirašys 
socialinis darbuotojas. Para-
mos gavėjai privalo laikytis 
saugaus atstumo.

Bus dalinama visų pro-
duktų po 1 vienetą:

greito paruošimo avižų 
košė su džiovintais vaisias  
0,065 kg;

makaronai 0,5 kg;
ryžių kruopos 0,5 kg;
kiaulienos konservai 0,4 

kg;
vištienos konservai 0,4 

kg;
UAT pienas 1,029 kg;
baltasis cukrus  1 kg;
konservuota šiupininė 

sriuba 0,48kg.
Vieno paketo svoris 4,367 

kg.
Kaip teigiama savivaldy-

bės tinklalapyje, higienos 
priemonės nepasiturintiems 
asmenims bus dalinamos bir-
želio, spalio,  arba gruodžio 
mėn.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Topolių gatvėje pienovežis susidūrė su opeliu
Vasario 11 d. apie 11 val. 

Rokiškyje, Topolių gatvėje 
pienovežis įvažiavo į ta pa-
čia kryptimi važiavusį opel 
markės automobilį.

Avarija techninė – žmonės 
nenukentėjo. Smūgio būta 
nestipraus, mat didžiulis sun-
kiasvoris pienovežis tik nei-
tin smarkiai aplamdė gerokai 
mažesnį automobilį. Avarijos 
priežastis, greičiausiai, bus 
tai, kad pienovežio vairuoto-
jas nesilaikė saugaus atstumo 
ir opeliui pristabdžius, nespė-
jo sustoti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio rajone 
du neblaivius vyrus 
nuo mirtino sušalimo 
išgelbėjo praeiviai

Vėlų trečiadienio, vasa-
rio 10-osios vakarą Pandė-
lyje (Rokiškio r.) žmonės 
pastebėjo sniego pusnyje 
be batų gulintį girtą vyrą. 
Jis mūvėjo tik kojines ir 
skundėsi, kad nušalo pirš-
tus.

Kiek laiko vyriškis pra-
gulėjo sniege, žmonės taip ir 
neišsiaiškino. Apie nelaimėlį 
pranešta policijai ir medi-
kams.

Rokiškio ligoninės di-
rektoriaus pavaduotoja Ma-
rijana Čeponytė sakė, kad 
vyrui buvo nustatytas lengvo 

laipsnio nušalimas. Suteikus 
pagalbą jis buvo išleistas į 
namus.

Prieš tai vėlų vakarą Ro-
kiškio rajone dar vienas jau-
nas vyras buvo rastas netoli 
Obelių. Kelkraštyje gulintį 
vyriškį pastebėjo pro šalį 
važiuojantis vairuotojas ir 
iškart iškvietė policiją.

Apšalusį nelaimėlį medi-
kai nuvežė apžiūrėti į ligo-
ninės priimamąjį, bet ilgai 
ten jo nelaikė.  Vyrui nieko 
nenutiko, jis buvo girtas – į 
alkoholio matuoklį pripūtė 
2,06 promilės.

lrytas.lt inform.

Naujausia covid-19 
informacija rajone

Per savaitgalį mūsų ra-
jone nustatyta 13 naujų co-
vid-19 atvejų, mirė vienas 
žmogus.

Viso nuo epidemijos pra-
džios užsikrėtė 1692 rajono 
gyventojai.

Sergančiųjų šia liga skai-
čius trečiadienio rytą - 146, 
pasveiko 1463 rajono gyven-
tojai.

Keturi asmenys, atlikus 
greituosius testus (dviems iš 
jų, po vakcinacijos), auto-
matiškai buvo įtraukti į užsi-
krėtusiųjų sąrašą, tačiau juos 
galima pavadinti „kabančiais 
ore“, nes jie nėra sirgę co-
vid-19. 

Viso nuo epidemijos pra-
džios mūsų rajone mirė 47 as-

menys. Nuo kitų ligų mirusių 
(bet sirgusių ir covid-19) – 32. 
Šią statistiką pateikė Nacio-
nalinio visuomenės sveika-
tos centro Rokiškio skyriaus 
vyriausioji specialistė, laiki-
nai vykdanti skyriaus vedėjo 
funkcijas, Daivutė Bulovienė.

Daugiausia šeiminių židi-
nių. Kiti židiniai: Rokiškio 
mašinų gamykla (liko 17 ser-
gančių), AB „Rokiškio Sūris“, 
AB „Vilkma“, VšĮ Rokiškio 
rajono ligoninė, „Rėkyvos“ 
durpynas, Skemų socialinės 
globos namai (čia liko tik 8 
sergantys), Rokiškio sociali-
nės paramos centras, Juodu-
pės seniūnija. Naujausias židi-
nys - UAB „Henvida“.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Valentino dienos proga – 
vyro smurtas

Vasario 14 d., apie 18 val., Rokiškio r., Obeliuose, viešoje 
vietoje, neblaivus (2,70 prom.) vyras (gim. 1978 m.) smurtavo 
prieš neblaivią (1,27 prom.) moterį (gim. 1985 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

„Vaidiname žemdirbiams“ 
be rudens nesulauksime?

Vasaris rokiškėnus džiu-
gindavo akivaizdžiu kultū-
rinio gyvenimo pakilimu: 
anksčiau tokiu metu kultū-
ra besidomintys žmonės jau 
kruopščiai studijuodavo fes-
tivalio „Vaidiname žemdir-
biams“ repertuarą, vykda-
vo varžytuvės, kad tik spėti 
gauti populiaresnių spekta-
klių bilietų. Šiemet Rokiškio 
teatrų festivalio, pasak Kul-
tūros centro direktorės Vai-
vos Baltrūnaitės-Kirstukie-
nės (nuotr.), be rudens nėra 
ko tikėtis.

Repertuaras 
jau sudėliotas
Kultūros centro kolektyvas 

neslėpė, kad sudėtingoje situa-
cijoje, teikdami festivalio pro-
jekto paraišką, konkrečių datų 
nenumatė. „Rokiškio Sirena“ 
primena, kad festivalio pra-
džios data variuojuodavo nuo 
Vasario 16-osios iki kovo pir-
mųjų dienų. Festivalis įprastai 
baigdavosi kovo pabaigoje. 
Pernai, dėl karantino jis buvo 
nutrauktas anksčiau laiko, li-
kus maždaug savaitei iki pa-
baigos.

Tiek kultūros žmonės, tiek 
rajono vadovai neslėpė, kad 
tikėjosi, jog festivalis pavasarį 
įvyks. Tam ruoštasi. Orientaci-
nė data šiemet buvo balandžio 
5-6 d. Deja, jau dabar akivaiz-
du, kad per pusantro mėnesio 
taip pakeisti epideminę situa-
ciją, kad būtų galima rinkti pil-

nas sales žiūrovų, nepavyks. 
„Niekas negalvojo, kad tiek 
ilgai išliks toks sergamumas 
ir toks griežtas karantinas. Bet 
nieko pakeisti negalime, lau-
kiame“, – sakė V. Baltrūnai-
tė-Kirstukienė.

Pašnekovė atvira: netgi jei 
iki numatyto laiko ir būtų leis-
ti kokie nors kultūriniai ren-
giniai, tai akivaizdu, kad tik 
nedideliam žiūrovų kiekiui, 
išlaikant didžiulius atstumus 
salėje. O dėl 50 žiūrovų joks 
teatras, deja spektaklio rodyti 
nevažiuotų.

Paklausta, koks buvo pla-
nuojamas šiemetinis repertua-
ras, V. Baltrūnaitė-Kirstukienė 
neslėpė: sudėliota jau 90 proc. 
repertuaro, suplanuota žiūro-
vams parodyti 18 spektaklių. 

Ankstesniais metais bū-
davo ir po 20-22 spektaklius, 
šiemet, atsižvelgiant į aplinky-
bes, buvo planuota jų mažiau. 
O ir patys spektaliai rinkti 
kompaktiškesni. 

Vasarą neverta
nė pradėti
Akivaizdu, kad festivalis 

pavasarį nebeįvyks. Visiškai 
karantino ribojimų, tikėtina, ne 
vasaros neatlaisvins. O vasarą 
skelbti festivalį, pasak pašneko-
vės, neverta: žmonės džiaugsis 
poilsiu, atostogaus. Taigi, anks-
čiausia data, kurios galima tikė-
tis, pati rudens pradžia. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BRYDĖS
Vasario 16-oji: tikrojo patriotizmo beieškant

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Kaip ir visos kertinės da-

tos, Vasario 16-oji skatina 
apmąstyti žmogaus ir visuo-
menės santykį su valstybe. 
Valstybė – kiekvienos tau-
tos, kiekvienos visuomenės 
svajonė. Tačiau tenka liū-
dnai atsidusti: valstybingu-
mo mumyse maža.

Vasario 16-ąją mūsų vi-
suomenės vedliai paprastai 
supranta taip: jo didenybė 
AŠ priekyje, o kažkur toli už 
nugaros, tarsi fonas ir dekora-
cija, driekiasi valstybė. Tris-
palvė vėliava tampa tik fonu 
gražiam palinkėjimui užrašy-
ti, o žmonės, susirinkę švęsti 
laisvės, – masuote kalboms ir 
asmenukėms. 

Ir žmonės tai jaučia. Skau-
džiai jaučia. Kad yra tik fonas, 
dekoracija. 

Štai sovietmečiu švęsti 
Vasario 16-ąją buvo drąsos 
iššūkis. Už tai realiai tampė 
saugumas, sodino. Prisimenu 
pokalbį su vienu šauniu jūžin-
tiškiu, Gintautu Katinausku, 
kuris su dviem bičiuliais tris-
palvę iškėlė ant Jūžintų van-
dens bokšto 1988-ųjų Vasario 
16-ąją. Vos ne keturi mėne-
siai iki Sąjūdžio. Prisimenu 
Pandėlio klebono Broniaus 
Balaišio pasakojimą apie 
miestelyje pasirodžiusius at-
sišaukimus, apie sovietinio 
saugumo paieškas, kas buvo 
tie drąsuoliai. Šiandien drąsos 
nebereikia. Šiandien galima 
laisvai švęsti. Kad tik noro 
būtų. O kur tas noras švęsti 

pradingo?
Ar mūsų visuomenė nebe-

myli laisvės, savo valstybės? 
Myli. Tikrai ne mažiau nei 
1988-ųjų mitinguose, tikrai ne 
mažiau nei lemtingomis 1991 
m. Sausio dienomis, ar tų pa-
čių metų vasario referendumo 
metu. Štai atsiverčiame vrk.lt 
puslapį apie šį referendumą. 
Ir ką matome: į rinkėjų sąra-
šus buvo įtraukti 34812 rin-
kėjų, referendume dalyvavo 
32213 asmenų, arba 92 proc. 
turėjusių teisę balsuoti. Už 
laisvą Lietuvą pasisakė 28114 
asmenų, arba 87,41 proc. bal-
savusiųjų. Nepamirškime, kad 
tuomet rajone gamyklose, 
kolūkiuose dirbo nemažai as-
menų „iš plačiosios tėvynės“, 
kurie vėliau išvyko. 

Palyginkime paskutiniuo-
sius Seimo rinkimus. Į Sėlos 
rytinės apygardos rinkėjų są-
rašus buvo įtrauktas 31902 
asmenys, rinkimuose dalyva-
vo 15062 rinkėjai, arba 47,21 
proc. turinčių teisę tą daryti. 

Jei prieš trisdešimt metų 
šalies ateitis rūpėjo 92 proc. 
rajono gyventojų, tai dabar – 
mažiau nei pusei. Kas nutiko?

Nutiko štai kas. Ir metas 
apie tai kalbėti labai skau-
džiai ir atvirai. Nutiko nusi-
vylimas. Didelis ir skaudus 
nusivylimas. Ne valstybe. 
Valstybę žmonės myli. Nuti-
ko nusivylimas „kalbančiomis 
galvomis“. Žmonėmis, kurie 
tris dešimtmečius, it Prancū-
zijos karalius Liudvikas XIV, 
kalė: „Valstybė – tai aš“. Tai 

jie buvo patys gudriausi, pro-
tingiausi ir patriotiškiausi. Ir 
kitiems, mažiau iškalbingiems 
ir mažiau „nagliems“ šalia jų 
tiesiog nebeliko vietos. Štai 
prisimenu pernai Kovo 11-ąją 
ir iki šiol skauda. Dėl ko? Ši-
tiek rajonui ir Lietuvai pada-
riusią Vandą Vasiliauskienę 
jos miestas atsiminė vos ne 
„posmertno“. Vanda Vasi-
liauskienė nebuvo nepastebi-
ma: ji kalbėjo jau pirmuosiuo-
se Sąjūdžio mitinguose, apie 
ją nuolatos, metai iš metų rašė 
spauda. Keitėsi valdžios, o ji 
vis buvo „pražiūrėta“: ir de-
šinių, ir kairių. Nes žilagalvė 
močiutėlė nesibruko į kalbėto-
jus prie paminklų (nors visada 
Vasario  16-ąją ir Kovo  11-ąją  
ateidavo į Nepriklausomybės 
aikštę). Bet ji nelindo į pir-
mąsias eiles, nelipo ant tribū-
nos. Ir priimdama garbingą 
apdovanojimą ji rėžė drąsią, 
įsimintiną, daug kam ir ne-
patogią kalbą. Kiek šiandien 
mumyse tokių belikę? V. Va-
siliauskienė pas Viešpatį išėjo 
pernai vasarą. Suspėjome...

Kiek tokių gerų, tylių žmo-
nių pražiūrėjome? O jų yra. 
Kiek Rokiškio vyrų atėjo ginti 
laisvės, kai labiausiai to reikė-
jo, kai mūsų šalyje dar stovėjo 
okupacinė kariuomenė? Trys 
kuopos, vėliau tapusios Ro-
kiškio batalionu. Ir kas gali 
apkaltinti tuos žmones, kad jie 
nemylėjo ir nemyli tėvynės? 
Kur jie? Jie tarp mūsų. 

Bet tų žmonių nėra Vasa-
rio 16-osios, Kovo 11-osios 
renginiuose. Kodėl? Nes my-
lėti tėvynę – tai ne paminklus 
ramstyti. Tai ne tuščiažodžiau-
ti apie tėvynės meilę. Tėvynė 
prasideda ir baigiasi ne pa-
minklu, ne medoliu, ne savęs 
paglostymu ir pakasymu, pa-
žiūrėkit, koks aš čia patriotas. 
Būti patriotu prie paminklo 
nereikia nei proto, nei pastan-
gų, nei drąsos. O ir apdovano-
jimas, bent moralinis, laukia: 
patekti į tiesioginę transliaci-
ją, į nuotraukų kadrus. Jei šią 
Vasario 16-ąją nebūtų karanti-
no ir būtų neuždrausti rengi-
niai, aš dalyvaujančiųjų sąrašą 
jau dabar atspėčiau 80 proc. 
tikslumu. Susirinktų kokie 50, 
o ir tų dauguma – tie patys.

Maža to, patriotiškumui dar 
reikia įrodymų: garbės raštų, 
viešų padėkų. Atsimenu vieną 

prieš gerus septynerius metus 
buvusią profesinę šventę, ne-
tikėtai išvirtusią vieno asmens 
pagarbinimo seansu. O tie, 
kuriems ši šventė pirmiausia 
buvo skirta, tąkart liko tik 
dekoracijomis... Nenuostabu, 
kad ta institucija greitai pa-
keitė šventės formatą, kaip čia 
mandagiau pasakius, į mažiau 
viešą. Bet bent jau žino, kad 
tie, kurie tą šventę prisimena, 
ateina pasveikinti būtent jų. O 
tiems, kurie nori eilinį kartą 
save apsidovanot ir sau pasi-
plot, tenka ieškoti kitų audi-
torijų.  Ką reiškia kalbos apie 
patriotizmą, jei tėvynę ir jos 
žmones mylime pasirinktinai? 
Kiek patriotų kartu su Gie-
driumi Kujeliu pėsčiomis ėjo 
iki Velniaduobės miško? Ėjo-
me penkiese. Nors Velniaduo-
bės miške guli mūsų miesto 
žmonės, mūsų bendrapiliečiai. 
Tai juk mūsų netektys. 

Užduokime klausimą, ko-
dėl visuomenei neberūpi pa-
triotinės šventės? Nerūpi, nes 
šventės ne jiems ir ne apie 
juos. Žmogus nemėgsta būti 
fonu ir dekoracija. Tokia for-
ma, kokia yra pateikiama, 
nei šventė, nei tėvynės meilė 
nėra aktuali. Maža to, dažnai 
ir veidmainiška. Kai kalbos 
prie paminklų apie pareigą tė-
vynei kardinaliai skiriasi nuo 
tų asmenų sprendimų rajono 
taryboje. Išklausius tik vie-
ną, kaip čia labai mandagiai 
pasakius, labai suinteresuotą 
pusę. Nes pliurpimas prie pa-
minklo labiau matomas, kad ir 
savai auditorijai, nei konkre-
tūs sprendimai, kurių dauge-
lis rokiškėnų seniai nebeseka. 
Todėl ir tikėtasi, kad praslys. 
Nepraslydo. Mes žinome ir 
niekada nepamiršime. Ne vel-
tui yra šventa taisyklė: „nie-
kada neklausyk, ką žmogus 
sako, žiūrėk, ką jis daro“. 

Mūsų seniai nebereikia 
agituoti mylėti tėvynę. Mes 
ją mylim. Ir ne prie pamin-
klų. Pažiūrėkit, kiek rokiš-
kėnų per šiuos metus įrodė, 
kad tėvynė jiems yra daugiau 
nei papozavimas su trispalve. 
Kiek mes šiuo sudėtingu lai-
kmečiu matėme tylios drąsos 
ir pasiaukojimo? Pagalbos ir 
žmoniškumo. Kiek žmonių 
ieškojo pradingusio trenerio? 
Kiek žmonių ieškojo dingu-
sios močiutės? Kiek ėjo bu-

dėti į ligonines, savanoriavo 
globos namuose, parapijose? 
Kiek kunigų karantino metu 
laikė šv. Mišias specialiai 
dėl to, kad būtų galima jas 
transliuoti rajono tikintie-
siems? Kad žmonės neliktų 
be palaikymo, be dvasinio 
palydėjimo ir pastiprinimo. 
Kiek dirbo visų mūsų labui 
medikai, visuomenės sveika-
tos specialistai, policininkai, 
ugniagesiai, kariai? Prekybos 
centrų darbuotojai, paštinin-
kai, kurjeriai. Vaikų darželių 
auklėtojai ir mokytojai, soci-
aliniai darbuotojai. Kiekvie-
nas, kuris bijodamas dėl savo 
sveikatos ir rizikuodamas, 
savo darbais ir mokamais 
mokesčiais prisidėjome prei 
valstybės gerovės. Paskai-
čiuokime, kiek paprastais 
darbais, paslaugomis kiekvie-
nas tarnavome visuomenei, 
savo rajonui, savo žmonėms? 
Nelaukdami ir neprašydami 
pagyrimų, įvertinimų. Ėjome 
ir eisime, nes tai – mūsų. Nes 
šalia savęs matome ne foną 
savo didybei. Matome žmogų 
– bendrapilietį, kuriam šiuo 
metu reikia pagalbos. Šitai 
yra tikroji tėvynės meilė. Ma-
tuojama ne ugningomis kal-
bomis, bet tyliu darbu.

O kur šie žmonės, šie ty-
lūs kasdienos herojai dabar? 
Jie nematomi. Nes norint juos 
pamatyti, reikia ne prie pa-
minklų pliurpti, o eiti ir būti 
su jais. Su jais bruktis per Žio-
biškio pelkynus. Su jais puošti 
eglutę tuščioje šaltoje bažny-
čioje. Savanoriauti parapijose, 
organizuoti pagalbą stokojan-
tiems ir vienišiems. Palaikyti 
savo visuomenės ir valstybės 
ūkio gyvastį. Tai yra tikrasis 
patriotizmas ir pilietiškumas. 
Ir tą daro tie, pamirštieji, abe-
jingaisiais ir runkeliais išva-
dinti, visuomenės atstovai.

Kiekviena nelaimė atsklei-
džia mūsų veidus ir intencijas. 
Kiek iš tiesų dirbame „vardan 
tos“, o kiek norėdami nusi-
pelnyti medolį ar dėmesį „sau 
brangiausiajam“. Visuomenė 
seniai atsirinko. Politika jiems 
liko lozungų, šūkių ir tuščių 
kalbų sinonimu. Tą liudija tie 
vargani 47 proc. rinkimuose. 
O turėtų būti „res publica“ 
– bendru reikalu, kaip tada, 
1991 m. vasario 9-ąją. Ir ne-
reikia savęs teisinti, kad toks 

menkas aktyvumas yra nor-
malus, esą visur taip. Mes – 
čia, o ne „visur“. Ir 53 proc. 
atstumtų, nusivylusių piliečių 
– tai mūsų problema. 

Kiek kartų reikia rėkti 
(kalbant paprastai, negirdi-
ma), kad politika turi būti su 
žmogiškuoju veidu? Kad apie 
visuomenės problemas reikia 
kalbėti ne sau patogiuose so-
cialiniuose burbuluose, ne bi-
čiulių grupelėse. Kad kalbėtis 
privalu ne tik su „ponais kosti-
umuotaisiais“, bet ir su darže-
lio auklyte, medicinos sesele, 
fūristu, darbininku? Juk jie, o 
ne jūs, yra tikroji šios žemės 
druska, šio rajono gyvastis. 
Tiesa, su jais nepatogu, ir per-
dėta diplomatija tie žmonės 
neserga: jie arba tiesiai į akis 
rėžia, ką mano, arba balsuo-
ja kojomis. Todėl ir rinkimų 
debatai vyko tuščioje salėje. 
Kad ji užsipildytų, pirmiausia 
reikia nustoti skirstyti visuo-
menę į patriotus ir likusius, į 
progresyviuosius ir runkelius. 

Ir Vasario 16-oji – puikus 
metas politikams ne progi-
nėms kalboms, o atvirai at-
siprašyti visuomenės, už tai, 
kad politikai, tautos vedliai ją 
šitaip nuvylė. Ne kaltinti nie-
kuo dėtus žmones abejingu-
mu, o pasižiūrėti į veidrodį, ir 
paklausti, kodėl esate niekam 
nebeįdomūs? Pagaliau kal-
bėti visuomenės kalba ir apie 
visuomenei rūpimus dalykus. 
Apie jos bėdas ir skaudulius, 
viltis ir siekius. Ir ne tik kalbė-
ti: matyti, girdėti ir spręsti tas 
problemas. Ir tada, ir tik tada, 
visuomenė vėl pradės klausyti 
jūsų, kai ji bus ne dekoracija, 
o kalbos – ne proginės.

Jūs, mieli politikai, turite 
nuostabų pavyzdį – tarpuka-
rio Lietuvos 22 metus, kai ant 
krauju sulaistytos, pelenais iš-
degintos žemės pavyko sukur-
ti didelį stebuklą. Nuo nulio. 
Šiandien skaičiuojame 31-uo-
sius laisvės metus. O, atmetus 
ugningas kalbas, akivaizdu, 
kad iki mūsų senelių kartos ir 
politikams, ir visuomenei dar 
daug metų augti ir temptis. Va 
tuo, o ne proginiais pliurpa-
lais, palinkėčiau užsiimti.

O dabar belieka didžiausia 
padėka Dievui  bei karantinui, 
kad bent vieną Vasario 16-ąją 
leido išvengti proginio pamin-
klų paramstymo. 

Statybos darbų pernai sumažėjo 1,9 proc. iki 3,4 mlrd. eurų
Lietuvos statybos įmo-

nės vidaus rinkoje pernai 
atliko 3,4 mlrd. eurų vertės 
darbų – palyginamosiomis 
kainomis 1,9 proc. mažiau 
nei 2019 metais. Gyvena-
mųjų namų statyba sudarė 
beveik penktadalį rinkos 
ir joje atliktų darbų kiekis 
nežymiai augo. Ženkliai 

sumažėjo negyvenamųjų 
namų statybos darbų.

Inžinerinių statinių staty-
bos darbų dalis sudarė 46,4 
proc. visų šalyje atliktų darbų 
– jų atlikta už 1,6 mlrd. eurų, 
arba 3,9 proc. daugiau nei 
2019-aisiais, pranešė Statisti-
kos departamentas.

Negyvenamųjų pastatų 
statybos darbų dalis sudarė 34 
proc. – jų atlikta už 1,1 mlrd. 
eurų, arba 11,3 proc. mažiau. 
Gyvenamųjų pastatų statybos 
darbų dalis sudarė 19,6 proc. 
– jų atlikta už 662 mln. eurų, 
arba 3,3 proc. daugiau.

2020 metų ketvirtąjį ke-
tvirtį šalyje atlikta statybos 

darbų už 1 mlrd. eurų – pa-
lyginamosiomis kainomis 
5,5 proc. daugiau nei trečiąjį 
ketvirtį. Per ketvirtį pasta-
tų statybos darbų atlikta 9,1 
proc. daugiau, inžinerinių 
statinių statybos darbų – 1,8 
proc. daugiau. Ketvirtąjį ke-
tvirtį, palyginti su 2019 metų 
atitinkamu laikotarpiu, atlik-

tų statybos darbų padaugėjo 
3,4 procento. Inžinerinių sta-
tinių statybos darbų atlikta 
už 468,7 mln. eurų (5,6 proc. 
daugiau), negyvenamųjų 
pastatų – už 345 mln. eurų 
(0,2 proc. mažiau), gyvena-
mųjų pastatų – už 211,6 mln. 
eurų (4,9 proc. daugiau).

2020 metais užsienyje at-

likta statybos darbų už 383,8 
mln. eurų – palyginamosio-
mis kainomis 5,6 proc. ma-
žiau nei 2019 metais. Ketvir-
tąjį ketvirtį užsienyje atlikta 
statybos darbų už 104,7 mln. 
eurų – 0,8 proc. mažiau nei 
trečiąjį ketvirtį ir 12,8 proc. 
mažiau nei prieš metus.
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XVII respublikinės konkursinės prakartėlių parodos 
laimėtojas Vytautas Jackūnas savo kūrinių neskaičiuoja, 
o jo kurti rūpintojėliai – kardinolo kolekcijoje

Iš Rokiškio krašto muziejaus namo, į Pasvalį iškeliavo XVII respublikinės konkursi-
nės prakartėlių parodos nugalėtojo Vytauto Jackūno monumetinškoji prakartėlė, jo 
dviejų metų darbo vaisius. Tam, kad galėtų dalyvauti parodoje, menininkas atsisakė 
ne vieno įdomaus, ir, tikriausiai, pelningo užsakymo...

Vytauto Jackūno dvejus metus kurta prakartėlė – pati monumentaliausia parodoje.         L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Prakartėlės personažų gausa. Jie jau paruošti keliauti namo, į Pasvalį.

Vytautas Jackūnas – 2019 m. respublikinės konkursinės Liongino Šepkos parodos laureatas.

Absoliuti favoritė
Pačioje praėjusiųjų metų 

pabaigoje, vos pradėjus į 
Rokiškio krašto muziejų 
plaukti XVII respublikinės 
konkursinės prakartėlių par-
odos eksponatams, jau buvo 
aiškus akivaizdus favoritas 
– monumentalioji pasvalie-
čio tautodailininko Vytauto 
Jackūno prakartėlė. Ji unikali 
tiek dydžiu, personažų gausa, 
preciziškumu, tiek meniniais 
ieškojimais. Gaila tik, kad 
karantinas neleido atskleisti 
žiūrovams viso šios prakartė-
lės grožio.

Ji sumanyta judanti: spe-
cialių judesio daviklių dėka, 
priartėjus žiūrovui, angelas 
ima plazdenti sparnais, lop-
šelis su kūdikėliu Jėzumi – 
suptis. Stebina ir personažų 
gausa: be Šventosios šeimos, 
trijų karalių, piemenėlių, an-
gelo, avelių, asilėlio, maty-
ti piemens draugas – bandą 
sergintis šunelis,  ir egzotiš-
ki gyvūnai – kupranugaris, 
dramblys.

Rokiškio krašto muziejaus 
direktorės pavaduotoja Dalia 
Kiukienė, kalbėdama apie 
konkursui atvežtas prakartė-
les, akcentavo, kad V. Jackū-
no kūrinys vertas atsidurti ar 
valstybės, ar privačiose meno 
kolekcijose.

Deja, unikalioji prakartėlė 
visu savo grožiu atsiskleisti 
negalėjo: dėl karantino paro-
dos lankymas nebuvo įmano-
mas, todėl rokiškėnai konkur-
sinius darbus galėjo matyti 
tik krašto muziejaus pastatų 
languose.

Vasario pradžioje Rokiš-
kio krašto muziejus paskelbė 

prakartėlių parodos nugalė-
tojus. I premija (350 eurų) 
vienbalsiai paskirta Vytautui 
Jackūnui iš Pasvalio (premi-
jos steigėjai Pranas Blažys ir 
Birutė Dapkienė).  II premi-
ja (200 eurų) paskirta Jolitai 
Levčenkienei iš Utenos (stei-
gėjas verslininkas iš Pakruo-
jo). III premija (150 eurų) 
paskirta Jonui Vasauskui iš 
Šiaulių (steigėjas Pranas Bla-
žys). Žiūrovų prizininkais 
tapo Benjaminas Čepėnas 
(Vilnius) ir Danutė Saukai-
tienė (Marijampolė). Specia-
lieji rėmėjų prizai ir dovanos 
skirtos: Tadui Sidaravičiui ir 
Danutei Saukaitienei iš Mari-
jampolės; Adolfui Teresiui iš 
Kauno r.; Eugenijui Rimdžiui 
iš Pakruojo; Albertui Valiko-
niui iš Panevėžio; Vitui Va-
siliauskui iš Vilkaviškio r.; 
Vladui Sutkui Šiaulių r.; Juli-
janui Gridziuškai  iš Vilniaus 
r. Taip pat skirti prizai vai-
kams ir kolektyvams: Smiltei 
Juškaitei iš Utenos; Dusetų 
meno mokyklos mokiniams; 
Vilniaus vaikų ir jaunimo 
klubui „Meteoras“; Vilniaus 
r. Rudaminos F. Ruščico gim-
nazijos mokiniams; Vilniaus 
dienos centrui „Mes esame“. 
Rėmėjai „Birutės ir Virgini-
jaus Dapkų ūkis“ papildomą 
prizą paskyrė Pranciškui Mie-
žiui iš Pakruojo, o ekskursiją 
su pramogomis dovanojo 
Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos mokiniams bei 
mokytojai Loretai Rimšienei. 
Po šios parodos AB „Rokiš-
kio sūris“ ir Rokiškio rajono 
savivaldybės lėšomis muzie-
jaus fondus papildys Jolitos 
Levčenkienės, Tado Sidaravi-

čiaus, Vlado Sutkaus ir Vito 
Vasiliausko prakartėlės.

Dėmesys detalėms
Parodos laimėtojas V. 

Jackūnas šią savaitę atvyko 
atsiimti savo įspūdingosios 
prakartėlės. Ji, rūpestingai 
supakuota, vos tilpo į gerą 
dešimtį dėžių. O jos – vos 
tilpo automobilio salone, ba-
gažinėje ir priekaboje. Ruoš-
damas prakartėlę kelionei į 
Pasvalį kūrėjas juokavo, kad 
atvežti buvo paprasčiau: tą-
syk sutalpinti buvo lengviau. 
Transportavimo sunkumais 
stebėtis nereikia: prakartėlę 
sudaro daugiau nei dvidešimt 
skirtingų personažų.

Gaila, kad rokiškenams 
nebuvo suteikta proga pra-
kartėlę apžiūrėti iš arčiau. 
Mat skulptūrėlės žavi lako-
nišku preciziškumu, plasti-
ka, dėmesiu detalėms. Tiesa, 
palyginimo su italų meistras 
kūrėjas nenori priimti, kukli-
nasi, esą jam dar toli iki jų. 
Visgi medis kūrėjo rankose 
tampa gyvu ir plastišku, kal-
ba veidų išraiškomis, drabu-
žių klostėmis. Kūryba žavi 
ir lakonišku išbaigtumu: čia 
nieko nereikalingo, linijos 
grakščios, ramios.

Akivaizdu, kad prie di-
džiulio kūrinio praleista 
šimtai valandų. Ir įspūdis 
neapgauna: V. Jackūnas pa-
sakojo, kad kai ankstesniame 
prakartėlių konkurse Rokiš-
kio muziejininkės pranešė, 
kad po dviejų metų vėl bus 
konkursas, jis ėmė jam ruoš-
tis. Dalyvavimas šioje paro-
doje buvo menininko svar-
biausias tikslas: dėl jo jis 

atsisakė nemažai pelningų ir 
įdomių pasiūlymų. „Ąžuolų 
nebetašiau, nebeprisiėmiau 
dirbti kokių nors užsakymų. 
Nors buvo ir įdomių, pavyz-
džiui, šventą Jurgį prašė iš 
ąžuolo ištašyti. Atsisakiau. 
Turėjau tikslą dalyvauti pra-
kartėlių konkurse, sukurti šį 
tą didesnio“, – kalbėjo meni-
ninkas. Nors prakartėlė buvo 
akivaizdi konkurso favoritė, 
pašnekovas atviras – laimėti 
pirmąją premiją nesitikėjo. 
Jis tiesiog kūrė prakartėlę 
konkursui. O nuspėti, kiek ir 
kokių darbų sukurs kiti daly-
viai – labai sudėtinga. Šie-
met kūrėjas ėmėsi naujovių: 
sugalvojo prakartėlei suteikti 
judesio. Vėlgi iššūkis: įsigy-
ti, pritaikyti drožiniams, su-
montuoti nuo judesio įsijun-
giančias elektros grandines. 
Pašnekovas atviras: teko 
padirbėti ir prie to, prašyti 
talkininkų pagalbos ir pata-

rimų.
Šioje prakartėlių parodoje 

medžio drožybos darbų vis-
gi nebuvo daug. V. Jackūnas 
neslepia: prakalbinti medį 
reikia laiko, kantrybės, įgū-
džių. Jis medį jaukinasi jau 
keturiasdešimt metų. Pradėjo 
kurti ne nuo skulptūrų, o nuo 
smulkių darbų: prieverpsčių, 
rankšluostinių, bareljefų.

Dalyvavo dvylikoje 
Liongino Šepkos 
konkursinių parodų
Medžio skulptūrų kūrybos 

imtis paskatino Respublikinė 
konkursinė Liongino Šepkos 
paroda. Svečias prisipažįsta, 
kad Rokiškio krašto muzie-
jininkių paskatintas  ėmėsi 
šio nelengvo meno. „Tai čia 
aš muziejininkių kūdikėlis 
išaugintas“, – juokavo V. 
Jackūnas. Liongino Šepkos 
konkursinės parodos laurea-
tu pašnekovas tapo 2019 m., 

dalyvaudamas šioje parodoje 
dvyliktąjį kartą. Ir laimėjo 
užtikrintai.

Pašnekovas atviras: daly-
vavimas parodose, konkur-
suose augina kūrėją. Bendra-
vimas su kolegomis, jų darbų 
apžiūra lyg ir nepastebimai, 
bet palieka pėdsaką ir at-
mintyje, ir kūryboje. Todėl 
liūdna, kad praėję metai me-
nininkams buvo labai sudė-
tingi: dėl karantino nebuvo 
nei parodų atidarymų, nei 
uždarymų, nebuvo galimybių 
pabendrauti su kolegomis, 
pasidžiaugti jų darbais, pa-
sidalinti mintimis, idėjomis. 
Nukentėjo ir žiūrovai: iki šiol 
dar nėra galimybių apžiūrėti 
ekspozicijų. Žinoma, muzie-
jai, galerijos bando filmuoti, 
fotografuoti parodas, tačiau 
tai neatstoja gyvo santykio su 
kūryba, su žiūrovais, su ben-
draminčiais.

Į 5 p.
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Iš 4 p.
Bendravimas svarbus ir 

kitu aspektu: tai galimybė 
jaunają kartą sudominti dro-
žybos menu. Pašnekovas 
atviras: jaunų kūrėjų nėra tiek 
daug. Jaunimo buvo plene-
ruose Rokiškyje, Kupiškyje. 
O Pasvalyje, kaip juokauja, 
drožėjai jau netoli pensinio 
amžiaus. V. Jackūnas nesle-
pia: jaunimą sudominti drožy-
ba sunku. Priežastis paprasta: 
drožyba nėra „greitas“ me-
nas. Ji reikalauja ir įgūdžių, 
ir žinių, ir laiko, ir begalinės 

kantrybės, kruopštumo bei 
atidumo. O jaunimas neretai 
nori viską gauti čia ir dabar. 
Kompiuteris, skubus tempas. 
„Laiko skulptūrai reikia tiek, 
kiek reikia. Vartai rankose, 
žiūri, žiūri, kad viskas būtų 
tinkamai išdrožta“, – neslepia 
pašnekovas.

Ir jo dėmesys detalėms, 
kūrybos plastiškumas – tai 
ilgalaikės patirties rezulta-
tas. V. Jackūnas prisipažino, 
kad šiemet jau keturiasdešimt 
metų nuo tos dienos, kai tapo 
tautodailininku. Ir tas darbas 

yra imlus ne tik laikui, kan-
trybei. Jis reikalauja ir svei-
katos. O medis, deja, neatlei-
džia klaidų. Netgi „išlindusi“ 
šaka niekais paverčia kelis 
mėnesius kurtą darbą.

Pašnekovas neslepia: savo 
kolekcijos darbų niekada ne-
skaičiavo. Savo kūrybai yra 
ganėtinai kritiškas. „Štai grįž-
ta žmona ir mato, kad nebėra 
septynių skulptūrų. Liepia 
grąžinti atgal į vietą. O kaip 
grąžinti, jei jomis ugnį pa-
kūriau“, – pasakojo kūrėjas. 
Tokio griežto verdikto sulau-

kia tie darbai, kurie, pasak 
autoriaus, paseno. „Kai ma-
tau, kad galiu padaryti geriau, 
gražiau“, – sako jis. Beje, V. 
Jackūno žmona Joana – taip 
pat tautodalininkė: ji kuria 
verbas, mezga originalias raš-
tuotas pirštines. Į Rokiškį at-
lydėjusi vyrą, ji neslėpė, kad 
džiaugiasi jo pasiekimais.

Tarp kūrybos gerbėjų – 
ir kardinolas
Kartu su vyru ponia Joana 

2017 m. Rokiškio krašto mu-
ziejuje surengė bendrą paro-

dą. Dar pernai jie dalyvavo 
sostinėje Kaziuko mugėje. 
Šiemet gi tokių galimybių 
nėra. Ponas Vytautas nesle-
pia: gaila... Ir dėl prarastų ga-
limybių platesnei auditorijai 
pristatyti savo kūrybą, ir dėl 
galimybės su kolegomis pa-
bendrauti. Būtent Kaziuko 
mugėje jam nutiko įdomi 
staigmena: „Priėjo paprastas, 
niekuo neišsiskiriantis pa-
gyvenęs žmogus, veidą kiek 
pridengė kepurė su snapeliu. 
Pradėjo mano rūpintojėlius 
apžiūrinėti. Įsižiūrėjau – ogi 

čia kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis“, – pasakojo V. Jac-
kūnas. Iš garsios tarpukario 
diplomatų šeimos kilęs kardi-
nolas – didelis meno žinovas. 
Ir tai, kad jo kolekcijoje – jau 
du V. Jackūno sukurti rūpin-
tojėliai, yra puikus jo kūrybos 
vertės įrodymas.

O menininkas jau neslepia 
ateities planų: įdomu, o kada 
gi planuojama kita respubli-
kinė konkursinė Liongino 
Šepkos paroda?

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – nuo signatarų pagerbimo 
iki iškilmingo mero padėkų vakaro

Vasario 16-oji, Valstybės 
atkūrimo diena – naciona-
linė Lietuvos šventė, skirta 
1918-aisiais Lietuvos Tary-
bos signatarų pasirašytam 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktui paminėti. Dokumentą 
pasirašė 20 signatarų. Tarp 
šių garbingų tautos vyrų 
yra ir iš Rokiškio krašto 
kilęs Vladas Mironas – ku-
nigas, Lietuvos Nepriklau-
somybės akto signataras, 
Ministras pirmininkas 
(1938-1939 m.), Lietuvos 
kariuomenės kapelionas, 
politinis kalinys.

Visa Rokiškyje vyksiančių 
iškilmingos dienos renginių 
programa bus matoma vie-
noje platformoje – Rokiškio 
kultūros centro „Facebook“ 
paskyroje. Dėl šio laikmečio 
pasirinktos renginių formos 
atveria netikėtas ir naujas ga-
limybes: juk sutikime, atsiran-
da unikali proga virtualiai pa-
buvoti (o kiek iš mūsų esame 
buvę?) Lietuvos Nepriklauso-
mybės akto signataro Vlado 
Mirono tėviškėje Kuodiškiuo-
se, ar Červonkos kaime Latvi-
joje prie paminklo žuvusiems 
Lietuvos kariams.  

Virtualių renginių progra-
ma tradiciškai prasidės nuo 
iškilmingos vėliavos pakėli-
mo ceremonijos. Šis pagrindi-
nis šventinis akcentas 13 val. 

bus tiesiogiai transliuojamas 
iš Nepriklausomybės aikštės. 
Iškart po vėliavos pakėlimo 
bus atiduota atminties ir pa-
garbos duoklė savanoriams, 
paguldžiusiems galvas kovose 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Bus transliuojami videorepor-
tažai iš gėlių padėjimo cere-
monijų Rokiškio senosiose 
kapinėse, Červonkos kaime 
Latvijoje ir Panemunyje.

Šią dieną nedera pamiršti 
ir 1949 m. vasario 16 d.  Lie-
tuvos laisvės kovos sąjūdžio 
Deklaracijos, kurią pasirašė 
aštuoni posėdžio dalyviai, par-
tizanų būrių vadai, tarp kurių 
- ir mūsų kraštietis Vytautas 
Gužas-Kardas, kurio atmini-
mas  bus pagerbtas Kazliškyje 
prie paminklinio akmens.

Rokiškio krašto muziejaus 
dėka turėsime galimybę  iš-

vysti videofilmą „Lietuvos 
Nepriklausomybės akto si-
gnataras Vladas Mironas“, au-
toriai Justinas Lingys ir Vilma 
Bukaitė (Lietuvos nacionali-
nis muziejus, 2016 m.). Prieš 
filmą matysime trumpą vide-
oreportažą iš Vlado Mirono 
tėviškės Kuodiškių kaime.

O kokia Vasario 16-oji jau-
no žmogaus akimis? Pirmąją 
šventinės transliacijos Rokiš-
kio kultūros centro  paskyroje 
dalį užbaigs Rokiškio gim-
nazistų meninė kompozicija 
„Vaižganto jaunimas”.

Po neilgos pertraukėlės 
kultūros centro „Facebook“ 
paskyroje prasidės iškilmingo 
renginio - Mero padėkų vaka-
ro transliacija. Mero padėkos 
raštai tradiciškai teikiami va-
sario 16-ąją kultūros centro 
scenoje, tačiau dėl karantino 

šventė vyks kitaip. Padėkos 
raštų teikimas kraštui nusipel-
niusiems žmonėms, laikantis 
visų saugumo reikalavimų, 
buvo nufilmuotas iš anksto, 
tad šventinę dieną renginio 
įrašu galės mėgautis ne tik 
žiūrovai, bet ir patys daly-
viai. Jiems šiais metais šven-
tė įvyko be didelio artimųjų 
ir kolegų palaikymo būrio, 
garsių aplodismentų ir gėlių, 
su vieno žmogaus palyda, bet 
organizatoriai stengėsi, kad 
filmavimas būtų nemažiau iš-
kilmingas ir dėmesys parody-
tas  kiekvienam, gaunančiam 
padėką. 

Prieš metus vykusiame  
Mero padėkų vakare išskir-
tinis dėmesys buvo skirtas 
kultūros darbuotojams  už 
prabėgusius Kultūros sostinės 
metus. 2021-aisiais padidin-

tas dėmesys neabejotinai šių 
metų svarbiausiam sektoriui – 
medicinos darbuotojams.

Transliacijos žiūrovai tarp 
sveikinimų išvys ypatingai iš-
ieškotus koncertinius intarpus. 
Pernai vykęs atskiras renginys 
„Jaunųjų talentų koncertas“ 
šiais metais integruojasi į 
Mero padėkų vakarą.  Nepai-
sant mums visiems sunkių 
metų, Rokiškio ir Pandėlio 
jaunieji talentai su pedagogų 
pagalba sugebėjo sudalyvauti 
ne viename konkurse. „Šiais 
metais tikslas yra parodyti 
nors dalį šių gabių vaikų, ku-
rie net karantino metu sugebė-
jo neprarasti kūrybinės ugne-
lės, įgūdžių, kurie užsispyrę 
dirbo ir sugebėjo ne tik suda-
lyvauti konkursuose, bet netgi 
laimėti laurus mūsų rajonui. 
Kiekvienam jaunajam talentui 
pagal šiandienos galimybes 
bus nufilmuotas nedidelis vi-
deoklipas, kuris papuoš Mero 
padėkų vakarą ir bus puiki 
prisiminimo dovana jaunajam 
atlikėjui. Kviečiame visą ben-
druomenę, tėvus, brolius ir se-
seris, visus kartu pasidžiaugti 
augančia Lietuva, nors virtu-
aliu būdu palaikyti apdovano-
tuosius ir muzikuojančius,  ir 
sutikti Valstybės atkūrimo die-
ną“- kalbėjo renginio režisierė 
Neringa Danienė.

Netikėtas ir intriguojan-
tis iškilmingo vakaro vedėjų 

duetas: Rokiškio rajono sa-
vivaldybės meras Ramūnas 
Godeliauskas ir  žurnalistė, 
publicistė, TV laidų vedėja, 
prodiuserė, visuomenininkė 
Edita Mildažytė. „Visur reikia 
nuoseklaus alinančio darbo, 
sąžiningumo, išradingumo, 
talento ir sėkmės bangos, kuri 
tave pakelia ir nuneša reikia-
ma kryptimi“, – sėkmės ir po-
puliarumo receptą atskleidžia 
Edita, linkėdama pozityvių 
minčių visiems.

„Tai nemažai iššūkių reika-
laujantis renginys Rokiškio 
kultūros centrui, darbuotojai 
jau kartais pajuokauja, kad 
visi mokomės naujo amato 
ir tampame televizininkais“, 
– kalbėjo Rokiškio kultūros 
centro direktorė Vaiva Kirs-
tukienė. Neatsilieka ir rajono 
kultūros darbuotojai. Visą 
dieną rajono seniūnijų, kul-
tūros namų ir bendruomenių 
internetinėse platformose 
vyks virtualūs minėjimai: 
parodos, videoreportažai, 
bus atveriami istoriniai ar-
chyvai. „Tai iššūkis, kuris 
virto galimybe visiems ra-
jono kultūros darbuotojams: 
tenka įgyti naujas kompeten-
cijas - filmuoti, montuoti vi-
deomedžiagą ir pateikti žiū-
rovui, - įsitikinusi kultūros 
centro direktorės pavaduoto-
ja Aušra Gudgalienė.

Rokiškio KC inform.

Praėjusią savaitę dėl karantino pažeidimų policija nubaudė per 1,4 tūkst. žmonių
Praėjusią savaitę dėl 

karantino reikalavimų pa-
žeidimų policija nubaudė 
per 1,4 tūkst. žmonių, in-
formavo Policijos departa-
mento atstovas Ramūnas 
Matonis. 

Pasak jo, daugiausiai – 
956 – administracinių nusi-
žengimų protokolų surašyta 

už daugiau kaip vieno namų 
ūkio kontaktus. Dėl kaukių 
nedėvėjimo nubausti 204 
žmonės, šeši protokolai su-
rašyti vakarėlius rengusiems 
asmenims. 

Daugiau kaip trečdalis 
visų pažeidimų nustatyti sa-
vaitgalį – šeštadienį surašyti 
298 protokolai, sekmadienį 
sudrausminti 243 žmonės. 

Policijai ir toliau užti-
krinant judėjimo tarp savi-
valdybių kontrolę patikros 
postuose iš viso per savaitę 
apgręžtas 551 automobilis, 
203 žmonėms surašyti proto-
kolai už šių apribojimų pažei-
dimą. 

Praėjusią savaitę parei-
gūnai taip pat surašė keturis 
protokolus už neteisėtą įmo-

nių veiklą – nubausti dviejų 
soliariumų, sporto klubo ir 
vairavimo mokyklų atsakingi 
asmenys. 

„Iš viso per savaitę 255 
įmonės patikrintos, 11-ai 
įteikta oficialių įspėjimų ir 
nustatyta 12 galimų pažei-
dimų, bet protokolai yra tik 
keturi kol kas, o tie kiti – dar 
turbūt aiškinamasi ir renkama 

medžiaga“, – sakė R. Mato-
nis.  

Policija per savaitę pati-
krino ir daugiau 7,2 tūkst. 
saviizoliacijoje turinčių būti 
žmonių, tarp jų nustatyti 54 
pažeidėjai. 

Karantino reikalavimai 
šalyje įsigaliojo lapkričio 
pradžioje, vėliau dėl spartaus 
koronaviruso plitimo jie su-

griežtinti, gruodžio viduryje 
įvesta judėjimo kontrolė tarp 
savivaldybių. Sausio gale ri-
bojimai pratęsti iki kovo pra-
džios.

Nuo šios savaitės Lie-
tuvoje vėl leista dirbti kir-
pykloms, grožio ir masažo 
salonams bei nedidelėms ne 
maisto prekių parduotuvėms.

BNS inform.
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Rokiškio dekanato tikintiesiems
viešų pamaldų dar teks palaukti

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems
Brangūs broliai ir seserys,
netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais 

kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Da-
bartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kvie-
čia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su 
Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Pelenų trečiadienio Evangelijos skaitinys atskleidžia, kokios priemonės yra tinkamiausios 
Gavėnios metu atsinaujinti: tai – malda, artimo meilės darbai ir pasninkas.

Visą Gavėnios metą Bažnyčia mums dosniai siūlo Dievo žodį. Jį skaitydami ir apmąstyda-
mi, melsdamiesi išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti. Vėl iš naujo atraskime Šventąjį Raštą, 
kuris ne kartą į mus prabyla paguodos ir padrąsinimo žodžiais. Mąstykime Kristaus kančią, as-
meniškai eidami Kryžiaus kelią ar namuose giedodami Graudžius verksmus. Nuotoliniu būdu 
dalyvaukime rekolekcijose, įvairiose gilinimosi į tikėjimo slėpinius iniciatyvose, Šventojo Raš-
to studijų ir maldos grupėse, kurios padeda priimti Dievą ir jo valią mūsų gyvenime. Kasdien 
junkimės į bendrą šeimos maldą, kuri stiprina visuose išbandymuose.

Gavėnia yra palankus laikas atnaujinti ne tik savo asmeninę, bet ir bendruomeninę tikėjimo 
kelionę. Tai laikas, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, sergėti vieni kitus, skatinti mylėti ir daryti 
gerus darbus (plg. Žyd 10, 24). Būkime atidūs bei dėmesingi tiems, kuriems šis metas ypač sun-
kus, kreipkime žvilgsnį vieni į kitus ir nelikime abejingi savo brolių ir seserų likimui. Artimo 
meilės įsakymas reikalauja suvokti savo atsakomybę kitam žmogui, tad kviečiame nepaliauti 
ieškoti būdų, kaip konkrečiais gailestingumo darbais savanoriauti savo bendruomenėse, Cari-
to iniciatyvose, ligoninėse, rūpintis kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 
pandemijos.Taip pat ir testavimasis prisideda prie sergamumo mažinimo ir kitų žmonių svei-
katos apsaugojimo.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame gydytojams, slaugytojams bei kitiems medicinos sistemos 
darbuotojams, savanoriams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir visiems, pandemijos 
laiku savo artumą parodantiems konkrečiais artimo meilės darbais.   

Kai gyvename bendrystėje, jaučiamės atsakingi vieni už kitus. Suvokiame, kad kito gyveni-
mas susijęs su manuoju, tad Gavėnios pasninko dvasia reikalauja ne tik susilaikyti nuo gausaus 
maisto, bet ir nuo negatyvių minčių bei žodžių kito atžvilgiu. Pasninkauti – tai taip pat gerbti 
kitus ir keisti savo santykį su jais: susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ar susitikimų, jaučiant per-
šalimo simptomus, likti namuose, dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo 
priemonių.

Džiaugdamiesi gerėjančia epidemiologine situacija ir matydami didelį poreikį palaikyti 
žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, manome, kad artėja metas, laikantis visų saugumo 
reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) laipsniškai atnaujinti bendruomeninį Eu-
charistijos šventimą tokia tvarka:

Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nei 200 
atvejų, šv. Mišios švenčiamos dalyvaujant tikintiesiems, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 
20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų.

Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 200–500 atvejų, 
šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadrati-
nių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų. Jei bažnyčios ar viešos koplyčios er-
dvė mažesnė –leidžiama dalyvauti tokiam skaičiui tikinčiųjų, kad kiekvienam būtų užtikrintas 
20 kvadratinių metrų plotas ir 2 metrų atstumas.

Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų viršija 500 atvejų, šv. 
Mišių šventimas su tikinčiaisiais neatnaujinamas.

Situacija bus reguliariai vertinama, atnaujinami sprendimai bei informuojamos konkrečios 
parapijos ir bendruomenės, kurių veiklai turės įtakos galimi pakeitimai.

Šiuos žingsnius paruošėme konsultuodamiesi su medikais ir sveikatos apsaugos specialis-
tais bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus ir laipsnišką karantino 
ribojimų keitimo planą.

Telydi mus per šią Gavėnią Kristaus prisikėlimo ir naujojo gyvenimo viltis!
Lietuvos vyskupai

Nekantriai laukia 
ir tikintieji, 
ir dvasininkai
Vasario 12-ąją Lietuvos 

vyskupai išplatino tikintie-
siems laišką, kuriame kalba-
ma apie tai, kad daugumoje 
šalies parapijų nuo vasario 
17-osios, Pelenų trečiadienio 
jau atnaujinamos viešosios 
pamaldos. 

Gavėnia – labai svarbus 
tikintiesiems atgalos, susi-
kaupimo, Kristaus kančios 
apmąstymo metas. Todėl ti-
kinčiųjų bendruomenė labai 
džiugiai sulaukė žinios apie 
viešų pamaldų atnaujinimą. 
Deja, šis džiaugsmas prieina-
mas ne visiems tikintiesiems.

Iki šiol pamaldose galė-
jo dalyvauti tik tie tikintieji, 
kurie meldėsi už laidojamus 
artimuosius. Taip pat buvo 
galima, iš anksto susitarus su 
dvasininku, atlikti Išpažintį, 
priimti Komuniją, ateiti po-
kalbio. Taip pat prieš pamal-
das bažnyčios buvo atviros 
privačiai maldai.

Ši tvarka Rokiškio deka-
nate bent jau kol kas nesikeis. 
Mat mūsų rajonas priskiria-
mas savivaldybėms, kuriose 
per paskutiniąsias 14 dienų 
sergamumas covid-19 viršija 
500 atvejų 100 tūkst. gyven-
tojų.

Tą sekmadienio šv. Mišio-
se, tikintiesiems transliuoja-
mose nuotoliniu būdu, prane-
šė Rokiškio dekanato dekanas 
Eimantas Novikas. Mat ofici-
alioje Lietuvos statistikos de-
partamento svetainėje nurodo-
ma, kad sekmadienį Rokiškio 
rajone sergamumas siekė 567 
atvejus 100 tūkst. gyventojų 
per 14 dienų, o pirmadienio 
rytą – 557 atvejai. Įdomu, kad 
tik du rajonai Lietuvoje: Ro-
kiškio ir Biržų, bei Visagino 
miestas patenka į šį ribojimą. 

Vasario 17-ąją – Pelenų diena, ženklinanti Gavėnios pradžią. Simboliška, kad ke-
turiasdešimties dienų laikotarpis, skirtas apmąstyti Kristaus kančią ir pasiruošti jo 
Prisikėlimui, sutampa su karantino laisvinimu šalies bažnyčiose. Dalyje jų nuo  va-
sario 17 d., Pelenų trečiadienio, jau bus galimos viešos pamaldos. Deja, ne Rokiškio 
dekanate: čia sergamumas dar gerokai viršija leistinas ribas. Mūsų rajone, kaip ir 
Biržų rajone bei Visagine, viešos pamaldos dar negali būti atnaujintos. „Rokiškio 
Sirena“ ir toliau pasirengusi patarnauti tikintiesiems: Vasario 16-ąją 10 val. trans-
liuosime šv. Mišias iš Panemunio Švč. Trejybės bažnyčios, 12 val. – iš Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažnyčios. Pelenų trečiadienį numatoma transliacija 11 
val. iš Juodupės Švč. Aušros vartų Dievo motinos bažnyčios.

Net 22 rajonuose sergamumo 
rodiklis yra mažesnis negu 
200 atvejų, todėl ten tikinčiųjų 
skaičius ribojamas tik bažny-
čios ploto.

Taigi, jei per pastarąsias 
savaites situacija rajone pa-
gerėtų, pirmiausia pamaldose 
būtų leidžiama dalyvauti 15 
tikinčiųjų, o sergamumo ro-
dikliui nukritus žemiau 200, 
ir daugiau tikinčiųjų. Kaip 
sakė dekanas, Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios plotas yra 500 kv. 
m, taigi, atlaisvinus karantino 
ribojimus, joje galėtų melstis 
50 tikinčiųjų.

Skapiškyje 
viešos pamaldos 
galimos, o pandėliečiams
ir panemunėliečiams 
teks palaukti 
Įdomioje situacijoje at-

sidūrė dvasininkai, kurie 
administruoja parapijas 
skirtinguose rajonuose, pa-
vyzdžiui Pandėlio parapijos 
klebonas, Panemunio ir Ska-
piškio parapijų administrato-
rius Albertas Kasperavičius. 
Jis neslėpė, kad situacija Ku-
piškio rajone, kuriame epi-
demiologinė situacija žymiai 
geresnė (pirmadienio duo-
menimis buvo 176 atvejai 
100 tūkst. gyventojų) leistų 
atnaujinti pamaldas Skapiš-
kio parapijoje. Ten bažny-
čioje, kaip pranešama, galėtų 
tilpti 27 tikintieji.

Pašnekovas neslėpė: ir jis, 
ir visų trijų parapijų tikintieji 
nekantriai laukia, kada šv. Mi-
šiose tikintieji galės dalyvauti 
nebe nuotoliniu būdu, o gyvai. 
Tam seniai pasiruošta: sužy-
mėtos vietos, kuriose žmonės 
gali būti šv. Mišių metu. 

Jei sergamumas rajone nu-
kristų, tai Pandėlio parapijoje 
pačioje pradžioje būtų leidžia-

ma šv. Mišiose dalyvauti 15 
tikinčiųjų, o kai sergamumas 
nukris žemiau 200 atvejų ri-
bos, dvasininkas apskaičiavo, 
kad jei būtų reikalaujama vie-
nam tikinčiajam užtikrinti 20 
kv.m plotą, tai, pavyzdžiui, 
Pandėlio bažnyčioje tilptų 25-
26 tikintieji.

Ir kiti „Rokiškio Sirenos“ 
kalbinti Rokiškio dekanato 
dvasininkai atviri: jie visiškai 
pasirengę atnaujinti viešas pa-
maldas, tik laukia tokios gali-
mybės.

Ir transliacijų nebus 
atsisakyta
Kaip minėta šalia patei-

kiamame Lietuvos vyskupų 
laiške, jei sergamumas ra-
jono savivaldybėje nukristų 
žemiau 500 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų per 14 dienų ribos, 
tada maksimalus tikinčiųjų 
skaičius bažnyčioje galėtų 
būti ne daugiau nei 15, išlai-
kant 20 kv. m plotą kiekvie-
nam (mažesnėse bažnyčiose, 
kuriose nėra 300 kv. m ploto, 
tikinčiųjų skaičius būtų ma-
žesnis, apskaičiuojamas atsi-
žvelgiant į reikalavimus už-
tikrinti 20 kv. m kiekvienam 
tikinčiajam). Akivaizdu, kad 
šv. Mišios nebūtų prieinamos 
visiems norintiesiems. Taigi, 
ir transliacijų nebus atsisaky-
ta. Be to, pamaldose gyvai, 
kaip ir anksčiau, negalėtų da-
lyvauti sergantieji. O ir bijan-
tys dėl savo sveikatos rizikos 
grupės žmonės, ar negalintieji 
atvykti į šv. Mišias dėl viešio-
jo transporto trūkumo, netu-
rėtų likti be pamaldų. Todėl 
„Rokiškio Sirena“ ir toliau 
pasirengusi patarnauti rajono 
tikintiesiems, transliuodama 
šv. Mišias iš įvairių Rokiškio 
dekanato bažnyčių. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Žolinės atlaidai Krekenavoje –
nematerialaus paveldo sąraše 

Lietuvos nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių 
sąvadą papildė Žolinės at-
laidų šventinimas Kreke-
navoje. Senojoje tradicinė-
je kaimo bendruomenėje 
per Žolinę buvo švenčiama 
augmenijos branda ir dė-
kojama už derlių, ūkinin-
kai ruošdavo vaišes, lanky-
davo vieni kitus. Įsigalėjus 
krikščionybei, Žolinė su-
tapatinta su Švč. Mergelės 
Marijos dangun ėmimo 
diena. Šventės sakralumą, 
svarbą ir ilgametės tradi-
cijos tęstinumą Aukštaiti-
jos regione atspindi Didieji 
Krekenavos Žolinės atlai-
dai, žinomi nuo XV a. pab.

Krekenaviškiams Žoli-

nės yra atsinaujinimo šven-
tė, proga sukviesti gimines ir 
draugus, surengti kermošių, 
ragauti vasaros pabaigai bū-
dingų vaišių. Žolynų puokščių 
ruošimas, vainikų, bromų py-
nimas – senas vietos paprotys, 
kurį atgaivino ir tęsia parapi-
jos bendruomenė. Tikima, kad 
per pamaldas pašventintos 

puokštelės, kruopščiai suriš-
tos iš skirtingas simbolines 
reikšmes turinčių augalų, 
atlieka apsauginę funkciją 
– jos, laikomos garbingoje 
namų vietoje, atbaido nelai-
mes, o prieš Velykas su verba 
yra pagarbiai sudeginamos.

Panevėžio vyskupijos
inform.
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BALDAI

• Puikios būklės prieškambario 
baldus. 220x206, galima atskirti 
ir susidėti kaip patogu. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 695 89 797.  
Rokiškis
• Spintą, gamintą pagal užsakymą. 
130x210 cm, gylis 45 cm. Yra dar 
antresolė. Tvirta ir talpi. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 695 89 797.  
Rokiškis
• Masažuojantį čiužinį slaugos 
ligoniui. Naudotas tik mėnesį. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Naudotą minkštą kampą. 
Ištiesiamas, Bordo spalva. Yra 
patalynės dėžė. Dydis 3x2 m. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Gražią lovytę mergaitei. 160/80. 
Puikios būklės su čiužinuku ir 
patalynės dėže. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 695 89 797. Rokiškis
• Sekciją. Keliose vietose yra 
įbrėžimų ir vienoje vietoje, viduje 
skilęs stiklas. Išsivežti patiems. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 683 15 125. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Kostiumai vyrams ir moterims. 
Viskas iki 30 Eur. Nemokamas 
pristatymas Rokiškyje. Siunčiame 
paštu ir paštomatais, galima 
išperkamuoju būdu. Moteriški 
dydžiai S, M, L, XL, vyriški 
dydžiai M, L, XL, XXL. Ieškokite 
mūsų Facebook grupėje: Arno 
PREKĖS. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Vyriškus kostiumus. 194/92, 
188/104/90. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Labai šiltą, vyrišką pūkinę 
striukę su natūraliu meškėno kailiu.  
Dėvėta vieną sezoną, geros būklės, 
dydis L. Striukė išvalyta. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 624 01 021.  
Rokiškis
• Vyrišką Adidas striukę. L dydis, 
mokėta 159 Eur, dėvėta keletą 
kartų. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Vyrišką Audimo firmos puspaltį. 
Dydis L, 180 cm -+ juodas, dėvėtas 
keletą kartų, mokėta 150 Eur. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 658 12 062.  

Rokiškis
• Naujus sportinius batus. 44 dydis. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Švarką. Vyriškas, 48 dydis. Kaina 
7 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Rudą, moterišką striukę. 46 dydis, 
su gobtuvu, dengia juosmenį.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Batus. Moteriški, trumpi, 
zomšiniai, 40 dydis, rudeniniai. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Juodą medžiagą. 1.1 m, nauja. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Paltą. Pašiltintas, violetinis, dydis 
48. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Natūralius kailinius. Ilgi. 50 
dydis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis
• Mažai dėvėtus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius, dydis 
50-IV. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Šiltus, malonius kailinukus su 
gobtuvu. Dydis 40 - 42. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Tvarkinga, darbšti moteris, turinti 
senolių, ligonių priežiūros patirties, 
ieško darbo. Gali gyventi kartu. 
Tel. 8 644 51 498. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
ar slaugyti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu patirties ir geras 
rekomendacijas. Pandėlys.  
Tel. 8 620 57 627. Rokiškis
• Jaunas vyras ieško darbo. Galiu 
dirbti dieną ir naktį. Siūlyti įvairius, 
protingus variantus. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu savo pjūklu 
supjauti malkas ir suskaldyti.  
Tel. 8 646 98 570. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu būti Jūsų 
asmeninė vairuotoja. Esu atsakinga, 
punktuali, kruopšti, komunikabili. 
Vairavimo stažas - 23 metai. Nesu 
turėjusi eismo įvykių.  
Tel. 8 676 38 138. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškio 
mieste ar aplinkui. Skubiai. Galiu 
dirbti salės darbuotoju prekybos 
centre, pagalbiniu virtuvės 
darbuotoju, kiemsargiu, sargu ir 
krovėju. Vairuotojo pažymėjimo 
neturiu, laukiu tik rimtų pasiūlymų. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis
• Ieškau darbo su apgyvendinimu. 
Skambinkite. Tel. 8 608 42 783. 
Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo, 

turiu visų kategorijų traktorininko 
pažymėjimą. Jūžintai.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis
• 42 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Tinka 
pamaininis, gali būti su naktine 
pamaina. Prekyba, gamyba ir 
panašūs darbai. Gali būti pas 
ūkininką. Tel. 8 618 83 490. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikia suremontuoti 3 sanitarinius 
mazgus senelių globos namuose. 
Reikia suformuoti grindų 
nuolydžius, padaryti hidroizoliaciją 
ir pakloti plyteles, sienose padaryti 
hidroizoliaciją, priklijuoti glazūrą, 
atlikti patalpų remontą. Atlikti kitus 
smulkius darbus. Tel. 8 687 11 710. 
Rokiškis
• Ieškau siuvėjos mėgėjos 
ar profesionalės, mokančios 
konstruoti, braižyti ir siūti 
nurodytus drabužių modelius. 
Turinčios laiko ir noro 
bendradarbiauti. Darbas 
nepastovus, priklauso nuo 
užsakymų kiekio. Atlygis sutartinis. 
Tel. 8 624 79 191. Rokiškis

KITA

• Mažai naudotą kompresorių. 100 l 
balionas, 380 atidavimų per minutę. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 604 30 015. 
Rokiškis
• Obliavimo veleną. 35 cm., stalus 
38/60 cm. 2 vnt.. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Radiatorių. Tel. 8 674 31 328. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22 
vnt. Sauskelnes-kelnaites Tena, M 

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

Styga - 60 Eur, elektrinis - 25 Eur. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 606 04 737. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Visiškai naują Xbox one s, 1 TB. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 646 46 378. 
Rokiškis
• Veikiantį Xbox one s (500GB) . 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 603 78 316. 
Rokiškis
• Kompiuterius. 3080/3090/2080 
Ti,1080Ti,RX6700XT, RX5700TX. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 062 38 931. 
Rokiškis
• Beveik naują, stacionarųjį 
kompiuterį Dell. Windows 
10, priklauso atnaujintiems 
kompiuteriams. Įdiegta operacinė 
sistema - Microsoft Windows 10 
home (64bit). Procesorius Intel 
Core i5-2400 3.1Ghz. 8GB RAM. 
Vaizdo plokštė Intel HD Graphics 
2500. Tel. 8 693 58 895.  
Rokiškis
• 2 stacionarius kompiuterius. 1 
apynaujis, o kitas nėra naujas, 
parduodamas paardytas, be vaizdo 
plokštės, nors ją galiu pridėti. 
Taip pat mikrofonas, klaviatūra. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 693 58 895. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį (be kietojo 
disko), visa kita yra. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Prestigio. 
Skilęs apsauginis stiklas, naudotis 
netrukdo, dedama SIM ir atminties 
kortelė. Atsakau į žinutes. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 672 77 165.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kepama tradicinė naminė duona 
iš rūgių, kuriuos auginame savo 
ekologiškame ūkyje. Duona 
kepama ant klevo lapų. Kepalo 
svoris 5 kg. Pristatyti galiu 
priklausomai nuo vietos. Kaina 14 
Eur. Tel. 8 695 10 518.  
Rokiškis

• Telefoną Xiaomi Redmi Note 2. 
Veikia gerai, nedužęs. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 607 58 023.  
Rokiškis
• Redmi Note 9 Polar White, naujas 
su garantija 2 metams ir draudimu 
metams nuo vagysčių, vandens, 
dūžimo. Dusetos. Kaina 219 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Geros būklės Iphone 6s,16 GB. 
Sveikas ekranas, yra kroviklis, 

galiu pridėti belaides ausines 
(neoriginalias). Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Erdvų vieno kambario butą su 
niša. Rokiškyje, Vilties g., 24. 37 
kv. m. Ilgasis balkonas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. pirmas aukštas. 
Butui priklauso rūsys. Kaina 20500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą Raišių kaime, šalia 
Juodupės. Tel. 8 676 61 726. 
Rokiškis
• Sklypus Rokiškio raj., Matiekų 
k. 1.36 ha sklypas Rokiškio raj., 
Matiekų k. Kaina: 1000 Eur. 
Žemės našumo balas: 33. Žemės 
naudmenų plotas: 0.4858 ha. Iš jo 
ariamos žemės plotas: 0.4858 ha. 
Miškų žemės plotas: 0.0562 ha. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g., 
Rokiškis. 57.52 kv.m. Mūrinis 
namas, svetainė sujungta su virtuve, 
ilgas, didelis balkonas, bute 
natūralaus medžio grindys. Vonios 
kambaryje - šildomos grindys. Bute 
lieka visi baldai, buitinė technika, 
įmontuota spinta. Kaina 30500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Vytauto gatvėje, Rokiškyje, 
nediduką, 2 kambarių butą. 34 kv. 
m, miesto komunikacijos, šildomas 
kietuoju kuru, dideli langai, pigus 
išlaikymas. Antras aukštas, yra 
trifazė elektros instaliacija. Kaina 
10800 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Namo dalį - gyvenamojo 
namo antrą aukštą, Statybos g. 
Gyvenamasis plotas 98,5 kv. m. Yra 
2 garažai, šiltnamis, ūkinis pastatas, 
3 a žemės. Miesto komunikacijos, 
šildymas kietuoju kuru. Yra 
galimybė prisijungti prie centrinio 
miesto šildymo. Kaina 29000 Eur. 
Tel. 8 659 15 825. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Skubiai namą Obeliuose, 
reikalingas remontas. Kaina 3500 
Eur. Tel. 8 609 88 296.  
Rokiškis
• Tvarkingą, šviesų butą su visais 
patogumais mūriniame name, 
Juodupėje. Antras aukštas, maži 
komunaliniai, geri kaimynai. Labai 
patogioje vietoje, galima šiek tiek 
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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 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną

22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė
00:10 Alpių detektyvai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:55 Atsargiai! Merginos 
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 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Džiunglės
22:25 Vikinglotto 
22:30 Džiunglės
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Džiunglės
00:30 Rezidentas 
01:25 Rouzvudas 
02:20 Bibliotekininkai 
03:10 Rezidentas 
04:00 Rouzvudas 
04:50 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 

11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai - 
mano likimas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus 
ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Kontrabanda
00:45 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
01:55 Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

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

09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Atsargiai - giminės! 
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Apsuptyje
23:05 Eliziejus
01:15 Iš visų jėgų
02:05 CSI. Majamis

05:30 Gyvenimas
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 Lietuvos miestai
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 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
 Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Pra)rasta karta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Eurolyga per LRT
21:45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. „Barcelona“ – Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija 
iš Barselonos."
00:05 Dizaino dokumentika
00:15 Alpių detektyvai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
04:55 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto 

12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Uola
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Uola
00:55 Rouzvudas 
01:45 Bibliotekininkai 
02:35 Vaiduoklių ieškotojai 
03:00 Bibliotekininkai 
03:50 Rouzvudas 
04:45 Atsargiai! Merginos

06:25 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 

11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai - 
mano likimas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Velkami per betoną
01:35 Kontrabanda
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:50 Alchemija. VDU karta
05:20 RETROSPEKTYVA

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Atsargiai - giminės! 
09:40 Paskutinis faras 

10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Atsargiai - giminės! 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija
23:05 Apsuptyje
01:10 Iš visų jėgų
02:00 CSI. Majamis 

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
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 Oponentai
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa – tai aš“
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa – tai aš“
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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19 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Užmirštieji
01:00 Virėjas, vagis, jo 
žmona ir jos meilužis
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:10 Atsargiai! Merginos 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Lialios sugrįžimas 
12:20 Kenoloto 
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ratai 2
21:45 Geležinis žmogus 3
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Geležinis žmogus 3
00:15 Lemtingas posūkis 3
02:00 Nepriklausomybės diena
04:30 Bibliotekininkai 
05:20 Atsargiai! Merginos

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

13:50 Širdele mano 
15:00 Mano namai - mano 
likimas
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Diunkerkas
23:10 Baudėjas
01:30 Skrodimas
02:55 Velkami per betoną

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

14:50 Atsargiai - giminės! 
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Mirties apsuptyje 2
23:20 Apsuptyje 2. 
Tamsos teritorija
01:20 Iš visų jėgų 
02:10 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Oponentai
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 Mūsų gyvūnai
17:00 „24/7“
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 „24/7“
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 „24/7“
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 Vantos lapas
04:50 „Reali mistika“ 
05:35 Kaimo akademija

derėtis. Į kainą įeina garažas už 
20 m nuo buto ir 2 sandėliukai. 
Išsimokėtinai neparduodu. Kaina 
4999 Eur. Tel. 8 655 66 611. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Lengvojo automobilio priekabą 
MAZ 8162. Tel. 8 695 14 987. 
Rokiškis
• VW Golf. 2002 m., 12 mėn. 
Hečbekas, 1.9 l, 96 kW, iš 

Vokietijos, originali rida - 230000, 
oda, televizoriai, visi privalumai. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• 2003 m. Volvo V70.  2,4 l, 120 
kW, TA iki 2021.08 .16 + vasariniai 
ratai. Tvarkingas automobilis, 
galime tikrinti bet kuriame servise. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 652 94 348. 
Rokiškis
• Tvarkingą keturratį 2004 m., 
SAM250E. Dviejų cilindrų, su 
dokumentais, registruojamas.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• 2000 m. Seat Cordoba. 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2021.08. Kaina 525 
Eur. Tel. 8 674 92 644.  

Rokiškis
• Volvo V40 1999 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, universalas, TA iki 
2021.12. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 2006 m., Opel Meriva. 1.3 l., 
TDCI. Yra smulkių defektų. 
Žieminių ir vasarinių ratų 
komplektai. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 648 84 563. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Padangas. 205/55, R16. 
Komplektai ir po dvi padangas. 
Vasarinės, m+s, 225/55, R16, 
apynaujos ir 205/60, R16.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Ford Transit dalimis. 2004 m., 2 l. 
Kablys, durys nesupuvę. Tel. 8 612 
48 499. Kupiškis
• Akumuliatorių Mutlu. 12 V, 55 
Ah, 480 A. Pirktas 2020 metais, 
pavasarį, naudotas apie vieną 
mėnesį. Kaina 50 Eur. Tel. 8 623 60 
685. Rokiškis
• 255/35, R20 padangas. 

Nuvažiuota apie 1000 km. Galima 
sakyti naujos, m+s. Kaina 240 Eur. 
Tel. 8 604 30 015. Rokiškis
• Audi A8 D3 tiesioginio išmetimo 
duslintuvą su galiniais bakeliais ir 
antgaliais. Galiu atsiųsti kurjeriu, 
garsas tikrai geras, galiu atsiųsti 
filmuotą medžiagą. Dar turiu juodą, 
odinį saloną, vairą. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 696 65 249. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16, 235/60, BMW, originalūs.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ratlankius R18 5/130 
Audi, Volkswagen Tuareg, su 
apynaujomis padangomis, M+S 10 
mm visos. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R18 ratlankius 5/130 Audi, 
Volkswagen Tuareg. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Apynaujas padangas Bridgestone 
Blizzak. 2018 m., likutis 10 mm, 
visos keturios. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Dalimis VW Sharan 1999 m., 
sidabrinės spalvos.  

Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• 1,9 l, 96 kW variklį dalimis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis
• WV Golf 4 lietus ratus su R17 
padangomis. 5 skylių, tarpas tarp 
varžtų 100. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą ir galinį 
stabdžių žibintą. 1999-2002 m. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Zisense dalimis. 
Skilęs ekranas, įstrižainę - 127.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• 140 cm įstrižainės televizorių LG 
55UH605V su galiojančia garantija 
iki 2022-04-16. Pirktas naujas prieš 
3 metus, yra visi čekiai, mokėta 
644 Eur. Viskas puikiai veikia, 
tikrai nėra užslėptų bėdų, šiuo metu 
naudojamas. 4K raiška, Wifi, Smart 
funkcija. Kaina 340 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Gala. 14 
kanalų. Tel. 8 676 02 458.  

Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą TV Star. 14 
kanalų. Tel. 8 676 02 458.  
Rokiškis
• Televizorių Vido su pulteliu. 48 
cm įstrižainės, plonas.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Palydovinę anteną 1,65 m 
skersmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Reduktorių su varikliu. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Motobloko MB1 variklį, įvairius 
reduktorius, elektros variklį. 3 
fazių, 3 kW, 1500 aps. 
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Naudotą arklinį plūgą, 22, 20, 13 
cm skersmens skriemulius.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• MTZ priekinį tiltą, 100 Eur. 
Užvedimo varikliuką (puskačių). 
Viskas veikia, tik išardytas, kaina 
sutartinė. Tel. 8 685 81 976. 
Rokiškis
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Ieškokite prekybos 
centruose!

NUOMA

• Išsinuomosiu žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 670 37 379.  
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą Rokiškio raj., Salų 
kaime. Tel. 8 689 51 279.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atnaujiname minkštus baldus: 
kampus, sofas, lovas, čiužinius, 
kėdes ir kt. Keičiame spyruokles, 

gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius. Pasiimame ir 
parvežame baldus. Kreiptis telefonu 
arba atnaujinkbaldus@gmail.com. 
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Atliekame profilio-gipso 
montavimo darbus, glaistymą, 
dažymą, laminato-plytelių klojimą 
ir kitus vidaus apdailos darbus. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Genime sodus, smulkiname šakas, 

karpome gyvatvores, pjauname 
pavojingai augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis

PERKA

• Perka lapuočio malkas. 
Pristatymas nuo Rokiškio 30 km. 
Galiu mokėti iki 17 Eur už kubinį 
metrą. Kiekis iki 150 kub. m.  
Tel. 8 604 61 191. Rokiškis

• Ieškau pirkti Narnijos kronikų, 
ir J.K. Rowling knygų. Gal pas 
kažką stovi neskaitomos, aš mielai 
įsigyčiau savo dukroms. Kainą 
sutarsime. Rašykite laišką aiste.
jurgaityte@gmail.com, telefonu 
sunkiai pasieksite.  
Tel. 8 620 36 449. Vilnius
• Perka žemės ūkio techniką.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Pirkčiau naudotą, minkštą kampą 
(dešininį), mokėčiau iki 100 eurų. 
Tel. 8 696 73 882. Rokiškis
• Perku senus nebenaudojamus 
automobilius. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Perkame 3-4 kambarių butą 
Rokiškio mieste, iki 40 000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Perku 3 kambarių butą Rokiškyje. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Perku garažą Šatrijos g. (už 
Luminor banko). Gali būti 
remontuotinas. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 612 89 027. Rokiškis
• Perku avižas, rugius, kvietrugius 
ir kitus pašarinius grūdus.  
Tel. 8 687 70 463. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują kieto kuro katilą Kordi. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Spygliuočių medienos dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naudotas, bet geros būklės baltas 
šarvo duris. Kairinės, 3 vyrių, 
spyna Matūra, yra stakta, apvadai, 
plotis 0,83 m, aukštis 215 cm. 
Vidinės. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris, 
vienerios durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

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

Vėl pradeda veikti grožio 
ir masažo salonai, 
ne maisto parduotuvės

Sušvelninus karantino 
sąlygasLietuvoje darbą at-
naujino kirpyklos, grožio 
ir masažo salonai bei nedi-
delės ne maisto prekių par-
duotuvės.

Duris kol kas gali atver-
ti tik tos parduotuvės, kurių 
plotas neviršija 300 kv. me-
trų ir kurios turi atskirą įė-
jimą iš lauko. Parduotuvės, 
esančios prekybos centrų 
viduje, atsidaryti dar negali.  

Paslaugų teikėjai ir pre-
kybininkai vienam klientui 
turės užtikrinti bent 20 kv. 
metrų plotą.

Ekonomikos ministrė 
Aušrinė Armonaitė praėjusią 
savaitę sakė, kad į darbus ga-
lės grįžti dešimtys tūkstančių 
žmonių. Tačiau valdžios at-
stovai apgailestavo, kad tik 

nedidelė dalis iš jų paklausė 
rekomendacijos atlikti profi-
laktinį testą.

„Apranga“ pranešė ke-
tinanti atverti 16 iš 106-ių 
parduotuvių, „Utenos triko-
tažas“ –  šešias iš 18-kos, 
„Drogas“ – 30 iš 53 par-
duotuvių. Kauno prekybos 
miestelyje „Urmas“ turėtų 
atsidaryti apie 300 parduotu-
vių, bendrovė „Telia“ ketina 
atverti devynis salonus.  

Premjerė Ingrida Šimony-
tė paprašė gyventojų vis tiek 
susilaikyti nuo nebūtinų pas-
laugų, apsilankymų prekybos 
vietose, kontaktų.

Kirpyklos, grožio salonai 
ir dauguma ne maisto prekių 
parduotuvių Lietuvoje buvo 
uždarytos nuo gruodžio 16 
dienos.

BNS inform.

17 protokolų – už šimtadienio 
šventimą Ukmergės rajone

Ukmergės rajono Dastainiškio kaimo sodyboje 17-kai 
šventusių asmenų šeštadienio naktį surašyti protokolai 
dėl karantino sąlygų pažeidimo.  

Kaip pranešė policija, vasario 12-ąją, apie 23.37 val. buvo 
gautas pranešimas, kad švenčiamas šimtadienis ir susirinkę 
daug žmonių.

Patikrinus Ukmergės rajono, Dastainiškio kaime sodybą, 
surašyta 17 administracinių nusižengimų protokolų dėl ka-
rantino sąlygų nesilaikymo.

BNS inform.
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Vasario 16-oji, 
antradienis, 

8 savaitė
Iki Naujųjų liko 319 dienų

Lietuvos Valstybės 
atkūrimo diena 

Užgavėnės 
Saulė teka 7.42 val., 
leidžiasi 17.26 val. 

Dienos ilgumas 9.44 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Julijona, Julijonas, Laimutė, 
Tautvydė, Ulė, Ulijona.

Rytoj: Aleksas, Dona, Donalda, 
Donatas, Donata, Flavijus, Selma, 

Vaišvila, Viltė, Viltrūda.
Poryt: Bernadeta, Gendrė, 

Lengvenis, Kamilė, Karigaila, 
Simeonas.

Dienos citata
„Kai lyderis nežino kur veda, 

vieną dieną jis pastebi,
 kad atėjo ne ten, kur nori“ 

(M. Tvenas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1959 m. Kubos ministru 
pirmininku prisaikdintas Fi-
delis Kastras.

1987 m. Izraelyje prasi-
dėjo Džono Demjaniuko, 
vadinamo „Ivanu Rūsčiuo-
ju“, teismo procesas. Jis 
kaltintas tuo, jog per Antrąjį 
pasaulinį karą buvo Treblin-
kos koncentracijos stovy-
klos prižiūrėtoju.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1918 m. Lietuvos Taryba Vil-
niuje paskelbė Lietuvos Nepri-
klausomybės Aktą.

1921 m. Kaune atidarytas 
Vytauto Didžiojo karo muziejus.

1922 m. Kaune atidarytas 
Lietuvos universitetas, 1930-ai-
siais pavadintas Vytauto Didžio-
jo vardu.

1923 m. Tautų Sąjungos 
Ambasadorių konferencija pa-
tvirtino Lietuvos Respublikos 
suverenitetą Klaipėdos kraštui, 
įpareigodama Lietuvą taikyti 
šioje teritorijoje specialų auto-
nominį režimą.

1927 m. Vilniuje mirė Jonas 
Basanavičius, Vasario 16-osios 
akto signataras, Lietuvos visuo-
menės veikėjas, mokslininkas, 
gydytojas.

Post scriptum
Pasikelsi kaip erelis - nusileisi 

kaip žvirblelis.

Blynai su mėsos ir daržovių įdaru
Ingredientai: 
• 6 lietiniai blynai
Įdarui:
• 200 gramų virtos vištienos
• 3 morkos
• 1 svogūnas
• 1 salieras
• 3 žiupsneliai druskos 
• 2 žiupsneliai baziliko
 •2 žiupsneliai juodųjų pipirų
• 2 žiupsneliai lauro lapų
 Kepimui: 
• 30 gramų sviestas, 

Gaminimas:
Svieste pakepinkite daržoves, 

sumaišykite su smulkinta vištiena, sudėkite druską, prieskonius. Vyniokite į blynus 
įdarą ir kepkite arba keptuvėje, arba orkaitėje.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 16 d. Naktį -14

Dieną -7
PV,  
3-8 m/s

Vasario 17 d. Naktį -12
Dieną -5

R,
2-6 m/s

Vasario 18 d. Naktį -21
Dieną -11

PR, 
3-8 m/s

Orų prognozė vasario 16-18 d.Nuo virusų apsaugančių 
medžiagų gamyba 
susidomėjusio verslo dar nėra

Už 42 tūkst. eurų nuo vi-
rusų ir bakterijų apsaugan-
čias vario dalelėmis įsotin-
tas medžiagas kūrę Kauno 
technologijos universiteto 
(KTU) mokslininkai pro-
jektą baigė  sėkmingai, ta-
čiau masine gamyba susi-
domėjusių įmonių kol kas 
nėra.  

Kaip sakė šio projekto va-
dovas, KTU Cheminės tech-
nologijos fakulteto docentas 
Remigijus Ivanauskas, buvo 
pagamintas įdėklas, atliekantis 
bakterijų ir virusų slopinimą. 

„Buvome įdėję į medici-
ninę kaukę, kadangi dėl ko-
vido, dėl tų visų trukdymų, 
negavome (...) kaukės su vi-
dine kišenėle. Pirminis mūsų 
noras buvo į vidinę kišenėlę 
įdėti įdėklą, kad galima būtų 
panešiojus jį ištraukti, o pačią 
kaukę išskalbti ir vėl naudo-

ti. Taip nepavyko, todėl mes 
tiesiog į medicininę buvome 
įdėję“, – kalbėjo R. Ivanaus-
kas. 

Mokslininko teigimu, me-
dicininės kaukės efektyvu-
mas su tokiu dėklu ir po 8 
valandų dėvėjimo liko beveik 
toks pats.

R. Ivanausko teigimu, pro-
jekto komercializacija bent 
kol kas nenumatoma – su-
sidomėjimo ženklų iš įmo-
nių nesulaukta, nors, pasak 
projekto vadovo, pritaikyti jį 
masinei gamybai nebūtų su-
dėtinga.

„Technologija yra nesu-
dėtinga, tuo labiau, kad nau-
dojame Lietuvos gamintojų 
audinius ir neaustines me-
džiagas. Iš viso mes bandy-
mus atlikome su keturių įmo-
nių produkcija“, – sakė R. 
Ivanauskas.

BNS inform.

„Versli Lietuva“ sieks pritraukti užsienio 
startuolių, skirs po 30 tūkst. eurų

Investicijų ir ekspor-
to skatinimo agentūra 
„Versli Lietuva“ sieks 
pritraukti startuolių iš 
Rusijos, Baltarusijos, 
Ukrainos ir Armėnijos. 
Šiemet pirmą kartą pla-
nuojama juos skatinti fi-
nansiškai.

Kaip teigia agentūra, sie-
kiama pritraukti konkuren-
cingus, potencialo turinčius 
užsienio startuolius, didinti 
Lietuvos konkurencingumą 
ir stiprinti šalies startuolių 
ekosistemos įvaizdį. 

Atrinktiems startuoliams 
po 30 tūkst. eurų dydžio 
subsidiją bus skiriama iš 
Lietuvos ateities ekonomi-
kos DNR plano. Iš visos jas 
gaus 12 užsienio startuolių, 
perkėlusių savo veiklą į Lie-
tuvą.

„Atlikome konkuren-
tų apžvalgą, įsivertinome 
bruožus kuriais Lietuva ir 
startuolių ekosistema gali 
išsiskirti ir parodyti savo 
patrauklumą“, – BNS teigė 

„Verslios Lietuvos“ padalinio 
„Startup Lithuania“ vadovė 
Roberta Rudokienė.

Anot jos, pasirinktas šalis 
lėmė tai, kad iš jų ir anksčiau 
agentūra sulaukdavo dau-
giausiai susidomėjimo bei 
tai, kad šių šalių startuoliai 
daugiausiai atitikdavo komi-
sijos kriterijus bei gaudavo 
leidimą savo veiklą perkelti į 
Lietuvą. 

Daugiausiai jau savo vei-
klą į Lietuvą perkėlusių star-
tuolių yra iš Rusijos, Ukrai-
nos ir Baltarusijos.

„Tuo pačiu, prieš pasiren-
kant šalis, mes taip pat ap-
klausėme Lietuvos startuolių 
ekosistemos atstovus iš kurių 
šalių jie sulaukia daugiausiai 
susidomėjimo savo darbuose 
ir veiklose. Startuolių ekosis-
temos atstovai taip pat teigė, 
kad jie daugiausiai sulaukė 
dėmesio iš šių šalių startuo-
lių, taip pat ir iš Armėnijos“, 
– sakė R. Rudokienė.

„Versli Lietuva“ šią savai-
tę paskelbė projekto vieši-
nimo užsienyje paslaugas, o 

jam paraiškų laukia iki vasa-
rio 19 dienos. 

Komunikacija vyks nuo 
kovo iki lapkričio pabaigos, 
tuomet – komisijos atranka 
ir atrinktų startuolių doku-
mentų tvarkymas.

Nuo 2017 metų Lietuvoje 
startavo „Startup Visa“ pro-
cedūra, kurią administruoja 
„Verslios Lietuvos“ startuo-
lių ekosistemos plėtros pada-
linys „Startup Lithuania“. Ši 
programa skirta ne Europos 
sąjungos šalių inovatyvių 
verslų kūrėjams, ja siekiama 
pritraukti užsienio startuo-
lius ir užtikrinti sklandesnes 
persikėlimo procedūras.

Per visus keturis progra-
mos veiklos metus į Lietuvą 
pritraukti 57 užsienio star-
tuoliai, kurie pasirinko savo 
veiklą perkelti ir toliau vys-
tyti Lietuvoje.

Pernai programa sulaukė 
213 paraiškų iš užsienio star-
tuolių, norinčių perkelti savo 
verslą į Lietuvą, iš jų 16 per-
sikėlė į Lietuvą.

BNS inform.

„Moody’s“ pagerino Lietuvos 
reitingą, „Standard & Poor’s“ 
patvirtino turėtą

Tarptautinės reitingų agentūra 
„Moody’s“ po šešerių metų page-
rino  Lietuvos ilgalaikio kredito 
reitingą, o „Standard & Poor’s“ 
patvirtino turėtą A+. Finansų mi-
nistrė Gintarė Skaistė sako, kad 
tai rodo pasitikėjimą nauja Vy-
riausybe.    

Lietuvos verslo konfederacijos 
(LVK) viceprezidentas finansų ana-
litikas Marius Dubnikovas sako, 
kad tokių reitingų pagerinimai „nėra 
dažnas reiškinys“. Palankesnį „Moo-
dy’s“ reitingą Lietuvai jis pavadino 
„didžiuliu apdovanojimu“ ir nuopel-
nus, kad jis buvo pagerintas, priskiria 
šalies gyventojams ir verslui.   

„Moody’s Investment Service“ 
pagerino Lietuvai 2015 metais su-
teiktą A3 (teigiama perspektyva) 
ilgalaikio skolinimosi reitingą į A2 
(stabili perspektyva). Dar viena kre-
dito reitingų agentūra „S&P Global 
Ratings“ patvirtino anksčiau Lietu-
vai suteiktą A+ ilgalaikio skolinimo-
si reitingą ir paliko stabilią perspek-
tyvą.

„Standard & Poor’s“ Lietuvai il-
galaikį skolinimosi reitingą iš A į A+ 
pakėlė prieš metus.  

G. Skaistės tvirtinimu, šios tarp-
tautinės kreditų reitingų agentūros 

įvertino Lietuvos ekonomikos at-
sparumą šokui ir pasirengimą įveikti 
Covid-19 pandemiją.

„Tai svarbus įvertinimas, paro-
dantis pasitikėjimą Lietuvos Vyriau-
sybės vykdoma politika. Žinoma, tai 
taip pat ir atsakomybė toliau užti-
krinti tvarią finansinę politiką“, – tei-
gia finansų ministrė. 

M. Dubnikovas sako, kad  „Mo-
ody’s“, pagerindama Lietuvos reitin-
gą, leido valstybei priartėti prie eliti-
nių šalių, kurios yra itin patikimos.  

Pasak jo, reitingas buvo geri-
namas ne todėl, kad Lietuva gerai 
tvarkosi su koronaviruso pandemija, 
o atsižvelgiant į tai, kaip ekonomika 
atrodo dabar ir kaip ji pasikeitė per 
pastarąjį dešimtmetį.   

M. Dubnikovo teigimu, reitingo 
pagerinimas leis Lietuvai skolintis 
„dar labiau neigiamomis palūkano-
mis“.    

Reitingų agentūra „DBRS Mor-
ningstar“ pernai lapkričio pabaigoje 
paliko nepakeistą Lietuvai suteiktą 
A ilgalaikio skolinimosi kredito rei-
tingą bei suteiktą stabilią reitingo 
perspektyvą.  

Agentūra „Fitch Ratings“ Lietu-
vai yra suteikusi ilgalaikio skolini-
mosi reitingą A (stabili perspektyva).

BNS inform.

M. Stankūnas: epidemiologinė situacija leidžia 
švelninti kaukių dėvėjimo reikalavimus

Pagerėjusi epidemiologinė si-
tuacija leidžia lengvinti  reikala-
vimus dėl kaukių dėvėjimo, sako 
prie Vyriausybės esančios Eks-
pertų tarybos (ET) narys, Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) profesorius Mindaugas 
Stankūnas. 

Jo įsitikinimu, kaukes būtų ga-
lima palikti dėvėti visais atvejais 
patalpose ir atvirose vietose, kai 
negalima išlaikyti bent dviejų metrų 
atstumo. 

M. Stankūnas sako, kad „tik lai-

ko klausimas“, kada tai įsigalios. 
Socialiniame tinkle „Facebook“ 

jis pranešė, kad penktadienio pa-
vakarę įvyko ET Karantino grupės 
pasitarimas, kuriame buvo svarsto-
mas medicininių kaukių dėvėjimo 
būtinumas.

Pasak M. Stankūno, buvo svars-
tomas kaukių efektyvumas – nauda 
dėvint jas lauke, kai nėra aplink kitų 
asmenų arba šie atstumai yra pakan-
kamai dideli (du metrai ir daugiau).

„Praktiškai buvo suformuota ben-
dra pozicija, kad pagerėjusi epide-
miologinė situacija leidžia sumažinti 

dabartinius kaukių dėvėjimo reika-
lavimus iki naudojimo: 1) visais 
atvejais, kai esame patalpose; 2) 
atvirose vietose, kai negalima išlai-
kyti bent 2 metrų atstumo. Manau, 
kad tik laiko klausimas, kada ši 
formuluotė įsigalios“, – šeštadienį  
„Facebook“ parašė M. Stankūnas. 

M. Stankūno teigimu, posėdyje 
be ET narių dalyvavo Sveikatos 
apsaugos ministerijos, Higienos 
instituto, LSMU Aplinkos ir darbo 
medicinos katedros atstovai, kau-
kių dėvėjimo kritikai.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Fi-
nansinės įplaukos 
pirmojoje savaitės 
pusėje gali tiesiog 

užliūluoti finansinį budrumą. 
Piniginės įplaukos bus ne-
didelės, o išlaidos antrojoje 
savaitės pusėje augs kaip ant 
mielių. Apskritai, sunkiausias 
metas jau praeityje. Seksis 
viskas: ir darbai, ir malo-
nūs naminiai rūpesčiai. Kuo 
platesnė veikla, tuo didesnė 
sėkmė. Savaitgalį ruoškitės 
netikėtiems susitikimams su 
seniai matytais bičiuliais, ar-
timaisiais. Norėsite įsisukti 
į romantiškų jausmų sūkurį. 
O jei esate susituokęs, tuo-
met venkite aistros ir pavy-
do pliūpsnių. Mat galite likti 
partnerio nesuprasti. Būkite 
ramesni ir švelnesni.

JAUTIS. Pa-
galiau finansinė 
padėtis ima po 
truputį stabilizuo-

tis. Sėkmingiausia diena šiuo 
atžvilgiu bus trečiadienis. 
Visgi brangiais pirkiniais sa-
vęs nelepinkite. Penktadienį 
nepasiduokite avantiūroms, 
nebūkite pernelyg naivūs ir 
patiklūs. Šią savaitę išnaudo-
kite informacijai rinkti, nau-
joms žinioms įgyti. Labai ati-
džiai analizuokite, kas dedasi 
aplink jus. Tikėkite savo jė-
gomis ir ypač saugokite savo 
pusiausvyrą ir dvasinę ramy-
bę. Kita vertus, pasitikėkite ir 
savo intuicija. Būkite kantrūs 
ir neskubinkite įvykių. Nerei-
kalaukite nieko, palikite rei-
kalus savieigai.

D V Y N I A I . 
Jūsų reikalai klos-
tosi puikiai. Netgi 
sudėtingos ir gin-

čytinos situacijos klostysis 
jūsų naudai. Jūsų idėjos bus 
sėkmingos, biudžete atsiras 
įplaukų, laukite įdomių da-
lykinių pasiūlymų. Ieško-
kite netradicinių būdų pro-
blemoms spręsti. Teks daug 
mąstyti, planuoti, spręsti su-
dėtingus uždavinius. Viskas 
klostosi puikiai, laukia geros 
perspektyvos ir darbe, ir mei-
lėje. Visos permainos – tik į 
gera. Asmeniniame gyvenime 
pavyks išspręsti ilgalaikes 
problemas.

VĖŽYS. Tre-
čiadienį būkite 
labai atidūs ir net-
gi įtarūs, antraip 

būsite apgautas. Penktadie-
nį prireiks diplomatiškumo, 
malonaus bendravimo, kad 
išvengtumėte nesutarimų su 
vadovybe ar verslo partne-
riais. Jei sugebėsite išvengti 
nesutarimų, tuomet gausite 
nemažai naudos. Šią savaitę 
galite pasieksite labai daug. 
Nekreipkite dėmesio į smul-
kius nemalonumus, proble-
mas. Susitelkite į rimtus da-
lykus, neblaškykite dėmesio, 
neaukokite laiko smulkme-
noms. Išsirinkite svarbiausius 

Astrologinė prognozė savaitei 
tikslus ir jų siekite. Sunkumai 
grūdins jūsų charakterį. Ir ne-
trukus pasieksite savo tikslus 
be jokios pašalinių pagalbos. 
Neauklėkite savo mylimojo.

LIŪTAS. Bū-
kite atsargūs vyk-
dydami finansines 
operacijas, ypač 

atlikdami internetinės banki-
ninkystės operacijas. Apskir-
tai finansams laikas palankus: 
tiek įplaukoms, tiek rimtiems 
pirkiniams įsigyti. Pastaruo-
sius geriausia pirkti savaitgalį. 
Pajusite, kad ima nusibosti ir 
kelti nuovargį svetimų bėdų 
sprendimas. Nekurkite dide-
lių planų, nes patys užsikasite 
darbais juos įgyvendindami. 
Neleiskite įsisiautėti fantazi-
jai, nes dabar nepalankus lai-
kas svajoti. Antrąją savaitės 
pusę kils bėdų dėl jūsų punk-
tualumo: kai kurie reikalai 
strigs, nors, gali būti, kad ir 
ne dėl jūsų kaltės. Planuodami 
reikalus turėkite tai omenyje. Į 
savo meilės reikalus nevelkite 
pašalinių asmenų.

M E R G E L Ė . 
Išlaikykite emo-
cinę pusiausvyrą. 
Jausmų, emocijų 

demonstravimas taip pakenk-
tų jūsų verslo reikalams, kad 
galite tikėtis kardinaliai prie-
šingų rezultatų. Jei esate va-
dovas, tikriausiai ketvirtadie-
nį rengsite svarbų susitikimą. 
Darbinėje srityje turite visiš-
ką kolegų, verslo partnerių 
palaikymą. Taigi, metas veik-
ti aktyviai. Kadangi lydės sė-
kmė, jausitės gerai, dominuos 
pakili nuotaika. Kelkite tik 
realius tikslus, nes užsisva-
joję galite greitai nusivilsite. 
Jūsų sėkmė karjeroje gerokai 
priklausys nuo gebėjimo ben-
drauti ir tartis. Meilės srityje 
partnerio paieškos nuvils: vi-
liosite tuos, kurie jums netiks 
ir nepatiks.

S VA R S T Y -
KLĖS. Finansinė 
padėtis stabili, bet 
nesitaškykite pini-

gais. Antradienį galite tikėtis 
neblogo pelno ar įplaukų. O 
štai penktadienį teks išlai-
dauti: užklups netikėti reika-
lai. Būtų gerai rasti tą, kuris 
galėtų padengti bent dalį tų 
išlaidų. Labai tingėsite dirbti, 
bet jei šią savaitę nors kartą 
pademonstruosite iniciatyvą, 
tai ji padės pamatus tolesnei 
sėkmei. Tikėtinas ir kilimas 
karjeros laiptais, ir sėkmė as-
meniniame gyvenime. Tiek 
dalykinių, tiek asmeninių san-
tykių sferoje verta rimtai in-
vestuoti į jau esamų santykių 
plėtrą. Sekmadienį tramdykite 
savo emocijas. Meilės sfero-
je gražbyliausite ir dalinsite 
pažadus, kurių nepajėgiate 
įgyvendinti. Nežadėkite bent 
tada, kai to niekas neprašo.

S K O R P I O -
NAS. Antraidienį 
gausite papildo-

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
RIMVYDAS ALBINAS TINDŽIULIS 1938-12-19 - 2021-02-08
REGINA BAŠKIENĖ 1942-01-27 - 2021-02-08
Kamajų seniūnija: 
VIDAS MACIŪNAS 1959-09-05 - 2021-02-08
Panemunėlio seniūnija:
ŽYDRĖ DIDŽIULIENĖ 1970-03-17 - 2021-02-05
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
LIUDVIKA PUMPUTIENĖ 1931-01-07 – 2021-02-04
MARIJA ALDONA GAILUTĖ VANAGIENĖ 1940-03-02 – 2021-02-09
Kriaunų seniūnija:
ANTANAS STREIKUS 1942-12-30 - 2021-02-09

mų lėšų. Ketvirtadienį skir-
site laiko dovanos mylimam 
žmogui paieškai. Negailėkite 
pastangų, nes būtent tas žmo-
gus įkvepia jus sėkmingiems 
darbams. Tikėkite savo patir-
timi ir meistriškumu: būtent 
tai atneš jums sėkmę. Ypač 
finansinę. Jums taip seksis, 
kad galėsite tikėtis laimėti ne 
tik atskirus mūšius, bet ir visą 
karą. Nors jūsų gyvenimas 
keičiasi į gera, pokyčių tem-
pas priklausys nuo jūsų gebė-
jimo būti taktiškam, išsaugoti 
gerą nuotaiką. O meilė taps 
įkvėpimo šaltinius.

ŠAULYS. An-
tradienį ir ketvir-
tadienį laukite ne-
didelių finansinių 

įplaukų. O štai penktadienį 
sulauksite dosnaus finansinio 
pasiūlymo, galbūt net susira-
site papildomą darbą, pajamų 
šaltinį. Iš pasirinkto kelio ne-
sukite net tuomet, kai jus ims 
įnirtingai kritikuoti. Ketvirta-
dienį neskubėkite vadovauti, 
prisiimti lyderio pozicijos. 
Pavyduoliai ir intrigantai tik 
ir laukia progos, kada su-
klupsite. Sekmadienį visa, ką 
suplanuosite, įvyks visiškai 
tiksliai, bet... atvirkščiai. Ga-
lite tuo šiek tiek pasinaudoti, 
nors rimtai nereiktų tampyti 
likimo už ūsų. Meilės fronte 
sėkmę neš atvirumas.

OŽIARAGIS. 
Finansinė padėtis 
keisis tik į gerą. 
Galėsite arba pa-

lepinti namiškius, arba įsigyti 
ką nors malonaus sau. Netgi 
kreditą imti ne nuodėmė, jei 
tik numatėte įsigyti svarbų 
pirkinį, pavyzdžiui, automo-
bilį. Savaitė kupina atsitikti-
numų, netikėtumų, todėl ne-
reikėtų laikytis įsikibus savo 
planų, verčiau keisti juos 
pagal aplinkybes. Užmegsite 
daug vertingų pažinčių. Tą 
lems jūsų gražbylystė, ge-
bėjimas įtikinti aplinkinius. 
Darbe pasitikėkite tik savo 
žiniomis ir įgūdžiais, jėgomis 
bei kantrybe.

VA N D E N I S . 
Galite sulaukti 
galimybės pakil-
ti karjeros laip-

tais. Dėl to turite atsidurti 
reikiamu laiku ir reikiamoje 
vietoje. Savaitės viduryje ti-
kėtinos išlaidos, susijusios 
su artimaisiais. Penktadienis 
– apgavysčių ir nusivylimo 
laikas.

ŽUVYS. Sa-
vaitė bus dinamiš-
ka, nestigs įvairių 
įvykių. Įgyven-

dinkite savo sumanymus, net 
jei ir nespėjote iki galo jų ap-
galvoti bei parengti. Negaiš-
kite laiko abejonėms. Dalin-
kitės idėjomis su bičiuliais. 
Meilės srityje nepainiokite 
rimtų santykių su lengvu flir-
tu ar draugyste. Vienišiams 
yra tikimybė rasti porą.

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

Nuoširdžiai užjaučiame 
rajono savivaldybės tarybos narį 

Stasį Mekšėną dėl motinos mirties.
Rokiškio rajono savivaldybė

Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios. 

Nuoširdžiai užjaučiame ALGĮ VEIKŠĮ 
dėl Mylimos sesers Dalės mirties.

Garažo gatvės 1 namo kaimynai

Gvinėjoje – pirmieji nuo 2016 metų 
mirties nuo Ebolos karštligės atvejai

Gvinėjoje per pirmąjį 
per penkerius metus Ebo-
los hemoraginės karštligės 
protrūkį nuo šio viruso 
mirė keturi žmonės, šešta-
dienį pranešė šalies sveika-
tos apsaugos ministras.

Remy Lamah naujienų 
agentūrai AFP pareiškė, jog 
pareigūnai yra „iš tiesų susi-
rūpinę“ dėl šių mirties atve-
jų – pirmųjų nuo Gvinėjoje 
prasidėjusios 2013–2016 
metų epidemijos, kuri visa-
me regione nusinešė 11,3 
tūkst. žmonių gyvybių.

Viena iš naujausių Ebolos 
viruso aukų Gvinėjoje tapo 
sausio pabaigoje susirgusi 
slaugė, kuri buvo palaidota 
vasario 1 dieną, vietos ži-
niasklaidai pareiškė Nacio-
nalinės sveikatos apsaugos 
agentūros vadovas Sakoba 
Keita.

„Tarp dalyvavusiųjų lai-

dotuvėse, simptomų, tokių 
kaip viduriavimas, vėmimas 
ir kraujavimas, pasireiškė aš-
tuoniems žmonėms, – pareiš-
kė jis. – Trys iš jų mirė, dar 
keturi yra ligoninėje.“

Šie keturi mirties nuo Ebo-
los hemoraginės karštligės 
atvejai užfiksuoti pietrytinia-
me Nzerekorės regione, pa-
žymėjo jis.

S. Keita vietos žiniasklai-
dai taip pat nurodė, jog vie-
nas pacientas „pabėgo“, bet 
buvo rastas ir paguldytas į 
ligoninę sostinėje Konakryje.

Tuo tarpu kaimyninės Li-
berijos prezidentas George’as 
Weah po žinios apie keturių 
žmonių mirtį nuo Ebolos vi-
ruso Gvinėjoje, sekmadienį 
liepė šalies sveikatos priežiū-
ros institucijoms „sugriežtinti 
priežiūrą ir ... prevencinius 
veiksmus“.

Prezidentas pranešime 
nurodė, jog minėti užsikrėtu-

sieji mirė Gvinėjos Gouekės 
mieste, esančiame netoli Li-
berijos šiaurės-rytų sienos.

„Tačiau Liberijoje kol kas 
nebuvo nustatyta nė vieno 
ligos atvejo“, – rašoma pra-
nešime.Ebolos virusas per-
duodamas per kraują, kūno 
skysčius, sekretą arba per už-
sikrėtusių ar neseniai mirusių 
infekuotųjų organus.

Šis virusas natūraliai pa-
plitęs gamtoje; manoma, kad 
jį nešioja šikšnosparniai.

Paprastai mirtingumas 
nuo Ebolos karštinės yra 
gana didelis, per kai kuriuos 
protrūkius miršta iki 90 proc. 
juo užsikrėtusių žmonių, 
skelbia Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO).

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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ANEKDOTAI

nepažįstamą moterį:
– Atsiprašau, kad užduosiu 

tokį keistą klausimą… 
Sakykite, į kokį parduotuvės 
skyrių jūs eitumėte, jei 
turėtumėte 100 eurų?

– Žinoma kad į kosmetikos!
– Ačiū jums! Bėgu ieškoti 

žmonos!
***
Vienas medžiotojas 

draugams pasigyrė, kad 
užrištomis akimis pačiupinėjęs 
kailį, gali pasakyti, koks tai 
žvėris, kiek kailis vertas, ir 
kokiu būdu buvo sumedžiotas. 
Draugai nutarė patikrinti, 
užrišo akis, atnešė kailį. 
Medžiotojas pačiupnėjo:

– Meška... 500 Eur... Šratais. 
Atspėjo.

Atnešė jam kitą kailį.
–Lapė... 200 Eur... Kilpa...
Vėl atspėjo, draugai 

sužavėti, privaišino medžiotoją 
iki žemės graibymo... Ryte 

pabunda jis namuose, savo 
lovoje, žiūri – ogi žmona 
visa išbalusi, apsiverkusi, 
užtinusiom akim. Jis ir klausia:

– O ko tu čia dabar bliauni?
– O kaip aš galiu nebliauti, 

jei tu mane visą naktį čiupinėja 
burbėdamas: „Žiurkė...3 
Eurai... Kirviu...“

***
Pesimistas mato tunelį.
Optimistas – šviesą tunelio 

gale.
Realistas – tunelį, šviesą ir 

traukinį.
O traukinio mašinistas mato 

tris kvailius, sėdinčius ant 
bėgių.

***
Koks pats baisiausias žodis 

brandolinėje fizikoje?
– UPS!
***
Kartą vienoje karalystėje 

apsigyveno didžiulis, baisus 
slibinas. Jis ėdė tiek jaunus tiek 
senus, tiek mažus ir didelius.
Ir išleido karalystės karalius 
įsakymą:

„Kas man atneš slibino 
dantis, tam aš atiduosiu savo 
dukterį ir pusę karalystės.“

Po 15 min. ateina Petras 
nešinas slibino dantimis. Gavo 
pusę karalystės ir karaliaus 
dukterį.

Naktį po vestuvių Petras 
girdi beldimą ir klausia:

– Kas čia?
– Kaš šia, kaš šia prakeiktaš 

štiomatiolioge.
***
Kartais žadintuvas padeda 

prabusti, bet paprastai jis 
trukdo miegoti...

***
Šiandien Seime visos 

frakcijos susivienijo, kad 
primuštų žaliuosius, žadėjusius 

Tikybos mokytoja klausia 
Petriuko:

– Kas viską mato ir girdi?
– Mūsų kaimynė.
***
Aš nuo mažens domėjausi 

geografija ir norėjau 
apsigyventi mieste, turinčiame 
įdomų, iš dviejų žodžių 
susidedantį pavadinimą, 
pavyzdžiui, Buenos Airėse, 
Los Andžele, Monte Karle. 
Mano svajonė dalinai 
išsipildė... Dabar gyvenu 
Kazlų Rūdoje!

***
– Kaip tavo dukrai 

gyvenimas susiklostė?
– Puikiai. Vyras myli, 

kailinius perka, po kurortus 
vežioja.

– O sūnui?
– O sūnui bjaurybė 

papuolė. Tai jai kailinius pirk, 
tai į kurortą vežk.

***

Zoologijos sodo darbuotojas 
stovi prieš išžiotus krokodilo 
nasrus ir vis žiūri į juos.

– Kas jam? – klausia priėjęs 
lankytojas.

– Dar nežinau. Jau 
pusvalandis praėjo, o gydytojas 
iš ten dar negrįžta.

***
Daktaras pasikviečia 

pacientą į priimamajį ir 
teiraujasi:

– Na ar ilgai teko laukti?
Pacientas:
– Man laikas neprailgo. 

Ant tapetų suskaičiavau 64123 
gėlytes...

***
– Kokių gyvūnų grupei 

priklauso akiniuotoji gyvatė? – 
klausia mokytoja.

–Tikriausiai trumparegių, – 
atsako Petriukas.

***
Parduotuvėje vyriškis 

nedrąsiai užkalbina 

pasaulinį atšilimą.
***
Įdomu, kodėl šalių, kur 

dėl visko kaltas prezidentas, 
gyventojai gyvena daug geriau, 
nei tų, kur prezidentas visada 
teisus?

***
Pagaliau policija išsiaiškino, 

kas ant Sodros durų užrašė 
„Petras gyvas!“ Pasirodo, tą, 
prasibrovęs pro visas užkardas, 
parašė pensininkas Petras, 
kuriam jau trečią mėnesį 
neatnešė pensijos.

***
Patys stipriausi siūlai 

kojinėse yra tie, kuriais prisiūta 
etiketė.

***
Katilinės darbuotojų 

streikas: jei nepakels algos, 
jie žada dviem pamainomis 
darbuotis visą vasarą.

***
– Tėti, o kas per šventė 

Vasario 14-oji?
– Tai diena, sūneli, kurios 

metu meluojama daug daugiau, 
nei balandžio 1-ąją.

***
– Daktare, atvažiuokit 

greičiau, mano žmona gimdo!
– Tai pirmas vaikas?
– Ne, kvaily tu. Čia jos 

vyras.
***
Miško teismas, skiriasi 

kiškis su kiškiene. Teisėjas 
liūtas klausia:

– Kiški, kokia skyrybų 
priežastis?

– Taigi ji žvaira, tamsta 
teisėjau.

– O iki vedybų to 
nepastebėjote?

– Maniau, kad ji flirtuoja.
***
Patarimas vyrams: pastebėję 

Kupidoną, šaukite pirmi.
***
Nuotolinis darbas privedė 

prie to, kad miestelyje 
buvo įkurtas anoniminių 
darboholikų klubas.

***
Bobulės ant suoliuko 

aptarinėja praeivius:
– Va, žiūrėk, Marytės 

anūkas su savimi kalbasi. 
Čia arba belaidis ryšys, arba 
kanapės.

***
Dabartinis internetas labai 

panašus į senovės Egiptą: 
žmonės rašo ant sienų ir 
garbina kates.

***
Mirė vienos didelės 

įmonės vadovas. Kapinėse 
susirinko gausi darbininkų 
minia. Jos vardu kalbą sako 
profsąjungos lyderis:

– Kaip sakoma, apie 
mirusiuosius gerai arba nieko. 
Tai dabar imkime ir tiesiog 
pašokime tylėdami.

***
Avižinė košė ryte suteikia 

neapykantos visai dienai.
***
Pas jauną kirpėją ateina 

metalistas ir sako:
– Padarykit man tokią 

šukuoseną, kaip anksčiau.
Kirpėja:
– Aš tuoj vyresnę kirpėją 

pakviesiu. Aš čia dar tik 
metus dirbu.

***
Teorija mus moko žvelgti 

toli į priekį, o va praktika 
auklėja žiūrėti, kas po 
kojomis.

***
Kiekvienam gali būti 

pasiųstas ženklas iš aukščiau. 
Dažniausiai tai būna plyta.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Salonas 
Paulina
Dovanos į namus
Tel. 869816377

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

BUITINĖ TECHNIKA

• Dulkių siurblį - šluotą. 22,2 
V, įkraunama Ni-Mh baterija, 
elektrinis šepetys su šviesos diodų 
indikatoriumi, Hepa filtras, du 
greičiai, tvirtinimas prie sienos, 
dulkių talpykla, kroviklis. Galiu 
siųsti kurjeriu, atsiskaitymas gavus 
prekę. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Naudotą, bet labai geros būklės 
dujinę, metalo spalvos viryklę 
Gorenje. Orkaitė elektrinė. 
Išmatavimai 60x60 cm. Aukštis 86 
cm. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 37 522. Rokiškis
• Mini skalbimo mašiną. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

DOVANOJA

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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Metinį juodmargį mėsinį jautuką. 
Tel. 8 650 97 726.  
Rokiškis
• Narvelį graužikui. Padovanosiu 
maisto, kraiko ir kita. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 618 58 842.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą vežimėlį, 3 dalių. 
Defektas - sugedę stabdžiai, bet 
galima sutaisyti. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 70 790. Rokiškis
• Naudotą maniežą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Naudotą automobilinę kėdutę. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 671 14 878. 
Rokiškis
• Naudotą vežimėlį. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Kūdikio vežimėlį 3in1, labai 
geros būklės. Mažai naudotas. 
Yra lopšys, kėdutė, sėdima dalis. 
Daug apdangalų nuo lietaus, uodų. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 19 525. 
Rokiškis
• Maišą puikios būklės dėvėtų ir 

naujų rūbų berniukui nuo 62 iki 
80 dydžio. Kaina sutartinė. Visi 
madingi, naujoviški, įvairių firmų. 
Taip pat nešyklę Kinderkraft. 
Ergonominė, pilka su baltu, 
nuo 3 mėn. iki 20 kg. Columbia 
kombinezoną, nuo 3 iki 6 mėn.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Geros būklės Mamas&Papas 
Armadilo sportinuką. Labai 
lengvas, patogus kelionėse. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis


