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Elektroninės sistemos Stebuklo nenori registruoti
Dapkų ūkyje vasario 20-ąją 

atsirado Stebuklas. Naujagimio 
Aberdino angusų veislės jautuko 
gimimo istorija – mažas gamtos 
stebuklas. Tokių atvejų Lietuvoje 
pasitaiko vos vienas vienas per 3-4 
metus.

Neįtikėtina istorija
Ši istorija prasidėjo liūdnai. Ste-

buklo mama, telyčaitė Vyšnia pir-
mąjį veršelį atsivedė vasario 9-ąją. 
Deja, mažylis išgyveno vos porą va-
landų. Vyšnios ir Stebuklo šeiminin-
kė Birutė Dapkienė pasakojo, kad 
Vyšnia labai išgyveno mažylio ne-
tektį. Jos būklė šeimininkams kėlė 
įtarimų: po veršiuko atsivedimo 
jaunoji karvytė liko beveik tokia pat 
apvalaina. Todėl ji buvo stebima dar 
atidžiau, nei kitos bandos telyčaitės.

Pasak šeimininkės, Dapkų ūkyje 
į natūralius gamtos procesus, to-
kius kaip veršiavimasis, bandoma 
kištis kuo rečiau, kad galvijams 
būtų keliama kuo mažiau streso. 
„Ir ką, ryte žiūrim – mūsų Vyšnia 
laižo savo naujagimį“, – pasakojo 
B. Dapkienė. Pasak pašnekovės, 

tai ir kritęs jauniklis, ir Stebuklas – 
pirmieji Vyšnios veršiukai. Tačiau 
jauna mama labai rūpinasi ir labai 
prižiūri savo mažylį, jam netrūksta 
pieno, taigi, galimybės augti jam 
išties geros.

Pirmas atvejis ūkyje
Karvės įprastai atsiveda po vie-

ną veršelį. Dvynukai irgi nėra labai 
reti. Štai pernai iš 35-ių Dapkų ūky-
je besiveršiavusių karvių, dvynukus 
atvedė 11-ka. O štai tokio atvejo, 
kad tai pačiai telyčaitei gimtų du 
veršiukai po 11 d. pertraukos, nėra 
buvę. Kaip gali taip būti? „Klausė-
me vietos veterinarijos gydytojų. 
Tačiau mūsiškiai sakė, kad jų prak-
tikoje tokio įvykio nebuvo“, – pa-
sakojo pašnekovė. O štai Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Ve-
terinarijos akademijos Stambiųjų 
gyvūnų klinikos atstovai paaiškino, 
kad tokie dalykai įmanomi dėl kar-
vės gimdos anatominių ypatybių. 
„Rokiškio Sirenai“ šios klinikos va-
dovas veterinarijos gydytojas Arū-
nas Rutkauskas paaiškino, kad tokių 
atvejų būna maždaug vienas per 3-4 

metus. „Galbūt ir dažniau, tačiau 
ne visuomet žmonės praneša“, – 
paaiškino pašnekovas.  Du veršiu-
kai telyčaitės gimdoje vystėsi dėl 
to, kad nelaiku įvyko ovuliacija. Ir 
anksčiau atvestas veršiukas, ir Ste-
buklas genetiškai yra broliai, tačiau 
nelaikytini dvynukais. Jie iš savo 
tėvų paveldėjo skirtingas genų kom-
binacijas, todėl genetinių panašumų 
būtų gerokai mažiau nei identiškų 
dvynių. Jei būtų galima lyginti su 
žmonėmis, tai, pavyzdžiui, vienas 
būtų rudaakis, kitas – mėlynakis. Iš-
gyvenimo šansai mažyliui – puikūs. 
„Jis augs toks pat, kaip ir kiti veršiu-
kai“, – paaiškino pašnekovas.

Tiesa, Stebuklas gimė gerokai 
mažesnis, nei ankstesnis veršiukas. 
Tas svėrė 40 su trupučiu kg, o Ste-
buklas, kurį Vyšnia nešiojo 11 d. il-
giau – 29,6 kg. Pasak B. Dapkienės, 
jei karvė atveda dvynukus, jų svoris 
maždaug būna apie 27 kg. 

Elektroninė sistema 
stebuklais netiki
Kiekvienas veislinės bandos gy-

vūnas kruopščiai apskaitomas. Jo 

geneologija atsekama keletą kartų. 
Pavyzdžiui, Stebuklo mama Vyšnia 
yra Auklės ir Knikso vaikas. Pasku-
tinio svėrimo metu, lapkritį, Vyšnia, 
kaip aiškėja, jau besilaukdama dvie-
jų veršelių, svėrė 700 kg. Stebuklo 
tėtis – Lančeris, solidus Dapkų ūkio 
bulius, paskutinio svėrimo metu 
svėręs 1060 kg. Visa tai fiksuojama 
elektroninėje apskaitos sistemoje. 

Kuri, deja, niekaip nenori pri-
pažinti Stebuklo. Mat ir Stebuklas 
turi būti į ją įtrauktas. „Paskutinį 
kartą duomenis, susijusius su Vyš-
nia, vedėme vasario 9-ąją, pažy-
mėjome, kad ji atsivedė veršelį, 
kuris krito per pirmąsias 24 val. 
Dabar norime įvesti Stebuklo duo-
menis, o sistema neleidžia. Ji rašo, 
kad mes kito Vyšnios veršelio duo-
menis įvesti galėsime ne anksčiau, 
kaip po 9 mėn.“, – aiškino B. Dap-
kienė. Ji dėl susidariusios situaci-
jos kreipėsi į Valstybinę maisto ir 
veterinarijos tarnybą, mūsų rajono 
specialistai paaiškino, kad dėl pra-
šymo įtraukti Stebuklą į elektronę 
sistemą reiks kreiptis raštu į Vil-
niaus specialistus. 

Ar gali Stebuklas iškeliauti?
Įdomu ir tai, kad Vyšnia yra viena 

iš rezervuotų telyčaičių. Ją, dar besi-
laukiančią, kaip ir dar kelias bandos 
telyčaites, nusižiūrėjo pirkėjai. Kaip 
sakė B. Dapkienė, jau ir pinigai už jas 
sumokėti. Tačiau gyvuliai liko ūkyje, 
kol atsives veršelius ir jie šiek tiek pa-
augs. Mat vežti nėščią gyvulį yra rizi-
kinga, gali kilti įvairių komplikacijų. 
„Mes žiūrime atsakingai, norime, kad 
pirkėjai būtų patenkinti mūsų ūkyje 
išaugintais gyvuliukais. Todėl ir pa-
siūlėme palaikyti ilgiau, kad būtų kuo 
mažiau rizikos“, – sakė B. Dapkienė. 

Po to, kai krito Vyšnios pirmasis 
mažylis, ji apie tai pranešė pirkė-
jams. Jie bus informuoti ir apie nau-
jagimį Stebuklą. O ką darys toliau: 
ar Dapkų ūkis bandys pasilikti karvę 
su veršeliu, mainais pasiūlę kitą tely-
čaitę? „Sunku pasakyti, kaip nuspręs 
pirkėjas. Mums, žinoma, įdomu būtų 
kaip sektųsi Vyšniai kiti nėštumai. 
Tad jei pirkėjai pageidaus, Vyšnią 
pakeisime kita telyčaite“, – sakė B. 
Dapkienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio daugiabučiuose veikia visi dešimt liftų
Neseniai naujienų agentūros 

pranešė apie tragišką kai kurių 
sostinės daugiaaukščių namų liftų 
būklę. Pernai tikrintojai nebelei-
do eksploatuoti 25 liftų, šiemet – 
planuojama išjungti 31, o apie 161 
yra kritinės būklės. Rokiškyje gi 
AB Rokiškio butų ūkis direkto-
riaus Vlado Janulio teigimu, vei-
kia visi 10 liftų ir baimintis dėl jų 
saugumo nėra pagrindo.

Prižiūri nuolat
Pašnekovo teigimu, Rokišky-

je esančius liftus prižiūri bendro-
vė „Kauno liftai“. Liftams kasmet 
atliekama apžiūra, ir tikrintojai 
sprendžia, ar jie tinkami toliau eks-
ploatuoti. Pirmosios šių metų pa-
tikros, pasak V. Janulio prasidės 
kovą. Pašnekovas mintinai žino, 
kokį mėnesį kurį liftą tikrins. Tai-
gi, jam liftų būklė nėra naujiena. 
„Nenoriu girtis. Tačiau, kai žiūrėjau 
reportažą apie Vilniaus daugiabučių 
liftus, stebėjausi. Mūsų net pras-

čiausi liftai atrodo nepalyginamai 
geriau“, – sakė jis.

Pasak V. Janulio, dažniausiai 
pasitaikantys gedimai liftuose yra 
susiję su varikliais, laikas nuo lai-
ko keičiami trosai. Ne per seniau-
siai keistas vieno daugiabučio lifto 
apšvietimas. „Galiu pasakyti tiek: 
mūsų gyventojams nėra ko baimin-
tis dėl liftų būklės“, – akcentavo 
pašnekovas.

Siūlė keisti
Naujas liftas, pasak V. Janulio, 

priklausomai nuo modelio, kainuo-
ja 70-100 tūkst. Eur. Kapitaliai su-
remontuoti seną liftą – 30-50 tūkst. 
Eur. Atnaujinti liftą buvo siūloma 
Panevėžio g. 12-ojo namo, devy-
naukščio, gyventojams. Naujas lif-
tas ekonomiškiau naudotų elektros 
energiją, tyliau veiktų. Bet gyvento-
jai nesutiko keisti liftą. „Jie svars-
tė taip: kas gali tam liftui nutikti? 
Suges variklis – jį galima taisyti, o 
trosai reguliariai keičiami. Todėl ir 

nuspręsta pasilikti senąjį liftą“, – 
pasakojo V. Janulis.

Netgi norint seną liftą pakeisti 
nauju, kiltų nemažai keblumų. Mat 
lifto modelių pasirinkimą riboja to-
kie techniniai parametrai, kaip šach-
tos matmenys. O jos juk, pagal nau-
ją liftą, praplėsti nepavyktų. 

Pasak pašnekovo, šiuo metu 
svarstoma, ar nevertėtų po 25-erių 
metų lifto eksploatacijos teisės ak-
tuose įteisinti būtinybę jį keisti nau-
ju ar kapitaliai remontuoti. „Kol kas 
tokios nuostatos nėra. Jei ji būtų 
įvesta, kiltų problemų, mat Rokiš-
kyje veikiantys liftai – senesni“, – 
sakė pašnekovas.

Ar yra įtarimų, kad kurio lifto 
neleistų eksploatuoti tikrintojai? 
„Pagrindo taip manyti neturime“, – 
sakė V. Janulis. O jei visgi taip nu-
tiktų? „Kol lifto gedimų šalinimui 
būtų surinkta lėšų, gyventojai kurį 
laiką turėtų lipti laiptais“, – sakė 
jis.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Panevėžio apskrityje didėja 
sergamumas gripu

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (NVSC) 
Panevėžio departamentas infor-
muoja, kad sergamumas gripu 
2020 m. 6-ąją savaitę (vasario 
3–9 d.), palyginus su 7-ąja šių 
metų savaite (vasario 10–16 d.), 
Panevėžio apskrityje padidėjo. 

6-ąją šių metų savaitę Panevė-
žio apskrityje sergamumas gripu 
siekė 19 atv., o 7-ąją šių metų 
savaitę registruoti net 43 gripo 
atvejai. Daugiausiai gripo atve-
jų buvo registruota Panevėžio 
mieste – 32 atv. Šiuo metu ben-
dras sergamumas gripu ir ūmio-
mis viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijomis (ŪVKTĮ) apskrityje 
siekia 66,65 atv. 10 tūkst. gyv., 
Panevėžio mieste sergamumo 
gripu ir ŪVKTĮ rodiklis virši-
jo 100 atv. 10 tūkst. gyv. (6-ąją 
sav. buvo 104,07 atv. 10 tūkst. 
gyv., 7-ąją sav. – 110,89 atv. 10 
tūkst. gyv.). 7-ąją šių metų sa-
vaitę viso hospitalizuoti 4 gripu 
sergantys asmenys, 1 iš jų 2– 17 
m. amžiaus asmuo., 6-ąją sav. – 
5 asmenys, vaikų hospitalizuota 
nebuvo.

Skiepai apsaugo nuo gripo ir 
jo sukeliamų komplikacijų. Pa-
siskiepyti nuo gripo rekomen-
duojama kiekvienais metais ru-
dens – žiemos mėnesiais, nes 
reikia maždaug dviejų savaičių, 
kad žmogaus organizme susida-
rytų antikūnai kovai su gripo vi-
rusu. Geriausia pasiskiepyti prieš 
prasidedant gripo sezonui, tačiau 
net ir sausio – vasario mėnesiais 
skiepytis nėra vėlu, nes gripo se-
zonas paprastai tęsiasi nuo spalio 
iki balandžio mėnesio. Nuo gripo 

skiepytis rekomenduojama visą 
gripo sezoną. Panevėžio apskri-
tyje 2019–2020 m. gripo sezono 
metu, asmenims priklausantiems 
rizikos grupėms, valstybės lėšo-
mis vasario 1 d. buvo įskiepyta 
99,8 proc. gripo vakcinos, kai viso 
2019–2020 m. gripo sezonui buvo 
gauta 12 462 dozės.

Skiepytis rekomenduojama vi-
siems suaugusiems ir vaikams, 
vyresniems nei 6 mėn. amžiaus, 
tačiau ypač rekomenduojama pa-
siskiepyti:

▪ 65 m. ir vyresniems asme-
nims;

▪ nėščiosioms;
▪ asmenims, gyvenantiems soci-

alinės globos ir slaugos įstaigose; 
▪ asmenims, sergantiems lė-

tinėmis širdies ir kraujagyslių, 
kvėpavimo takų, inkstų ligomis, 
lėtinėmis ligomis susijusiomis su 
imuniniais mechanizmais, pikty-
biniais navikais;

▪ sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojams.

Nors skiepai yra efektyviausia 
profilaktikos priemonė, tačiau nuo 
ŪVKTI skiepų nėra (išskyrus gri-
pą). Taikomos kitos profilaktikos 
priemonės:

 Vengti masinio susibūrimo vietų.
    Dažnai plauti rankas.
    Nebendrauti su turinčiais per-

šalimo požymių asmenimis.
    Gerai vėdinti patalpas.
    Stiprinti imunitetą.
    Susirgus gerti daug skysčių, 

likti namuose.
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos
Panevėžio departamento 

inform.

Stiprus vėjas siaubė miestą

Stiprus vėjas vasario 22-ąją ir 23-osios naktį pridarė žalos Rokiškyje. Vasario 22-ąją prie prekybos centro „Nor-
fa“ buvo nuversta autobusų stotelė. Netoli „Maximos“, Perkūno gatvėje prekybos centro vėjas išvertė reklaminius 
plakatus. Suniokotas buvo ir reklaminis plakatas prie įvažiavimo į Rokiškį nuo viaduko pusės.

Audringas vėjas savaitgalį vartė ne tik autobusų stoteles, bet ir medžius. Vasario 22 d. gauti trys pranešimai dėl 
nuvirtusių medžių: 17:43 val. gautas pranešimas iš Kriaunų k., Kriaunų sen., 19:32 val. iš Danilaukos k., Rokiškio 
k. sen. ir 22:29 val. gautas pranešimas, kad kelyje Pandėlys-Kvietkai ant kelio važiuojamosios dalies guli nuvirtę 
medžiai.

„Rokiškio Sirenos“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ atidarymas suskambo kraštiečio arija
Festivalio „Vaidiname žem-

dirbiams“ atidarymas nustebino. 
Tiek gerąja, tiek ir blogąja pra-
sme. Skambantis festivalis iš tiesų 
suskambo: įspūdinga Misterio X 
arija iš Imrės Kalmano operetės 
„Cirko princesė“, galingai atlik-
ta kraštiečio Andriaus Apšegos. 
Skambėjo ir spektaklis „Miego 
brolis“: metronomo dūžiais ir ga-
lingais vargonų akordais, neprie-
kaištingu įgarsinimu. Tai buvo 
festivalio pradžios gerieji atradi-
mai. O tai, kad atidarymas vyko 
apytuštėje salėje, žiūrovus vertė 
spėlioti: ar rokiškėnai išties taip 
persisotino renginių?

Vaizdas lauke 
ir drabužinėje nustebino
Kaip sakoma, teatras prasideda 

nuo rūbinės. Likus pusvalandžiui iki 
„Vaidiname žemdirbiams“ atidarymo, 
žiūrovai galėjo stebėti neįprastą vaiz-
dą: Kultūros centro prieigose mažai 
kas priminė, kad šiandien prasidėjo 
vienas didžiausių rajono kultūrinio 
gyvenimo įvykių. Stovėjimo aikštelės 
aplink centrą buvo apytuštės, o link 
pačių rūmų skubėjo pavienės žiūrovų 
grupelės. Nebuvo minios šurmulio 
prie centro laukujų durų, o drabužinės 
paltų kabyklos buvo apytuštės. Kas 
atsitiko? Ar ir festivalis pajuto, kad 
rajono gyventojų mažėja? Nuolati-
niai festivalio lankytojai dalinosi savo 
prielaidomis: galbūt žmonės tiesiog 
persisotino renginių ir reginių? O gal 
tiesiog taupo ir renkasi mažiau spek-
taklių? Arba nenorėjo rinktis konkre-
čiai šio spektaklio? O galbūt po darbo 
dienos tiesiog norėjo praleisti atidary-
mo ceremoniją ir ateiti tiesiai žiūrėti 
spektaklio? Pastaroji prielaida nepasi-
tvirtino: ir po trumpos atidarymo ce-
remonijos žiūrovų jei ir padaugėjo, tai 
labai nežymiai. 

Ar neužpildyta salė – tik šio spek-
taklio ženklas, bus matyti festivaliui 
įsibėgėjus.

Galinga kraštiečio arija
Pirmasis galinga Misterio X arija 

festivalio dalyvius ir žiūrovus pa-
sveikino kraštietis Andrius Apšega. 
Po jo į sceną žengė vedėjai – Kul-
tūros centro direktorė Vaiva Baltrū-
naitė-Kirstukienė ir aktorius, reži-
sierius Rytis Saladžius. Jie trumpai 
pristatė Rokiškio – žemės, kurioje 
gimė lietuviškasis teatras – kultūri-
nes tradicijas, festivalio prizus bei 
rėmėjus, autoritetingą žiuri komisi-
ją, kuriai šiemet vadovaus verslinin-
kas Leonardas Šablinskas. O festi-
valio pradžią paskelbė rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, prieš tai 
įteikęs mero padėką už nuopelnus 
garsinant Rokiškį kraštiečiui barito-
nui, dėstytojui A. Apšegai.

Skambantį festivalį pradėjo baritonas Andrius Apšega Misterio X arija iš Imrės Kalmano 
operetės „Cirko princesė“. 

Spektaklio „Miego brolis“ akimirkos.                                                L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Kraštiečiui Andriui Apšegai – rajono mero Ramūno Godeliausko padėka. Šalia: Vaiva 
Baltrūnaitė-Kirstukienė ir Rytis Saladžius. 

„Miego brolis“ – 
ne penktadieniui
Kuris teatras pirmasis žengs į 

festivalio sceną, žinoma jau prieš 
metus. Mat susiklostė tradicija, 
kad naują festivalį pradeda teatras, 
laimėjęs ankstesnio festivalio pa-
grindinį prizą. Šiemet festivalis 
startavo Valstybinio jaunimo teatro 
spektakliu „Miego brolis“. Jį režisa-
vusį Adomą Jušką teatro direktorius  
Audronis Liuga pristatė kaip vieną 
perspektyviausių ir įdomiausių ve-

lionio režisieriaus Eimunto Nekro-
šiaus mokinių bei sekėjų. Beje, patį 
A. Liugą su Rokiškiu sieja ne tik 
pernai jo vadovaujamo teatro laimė-
tas pagrindinis prizas. A. Liugą ga-
lima pelnytai vadinti kraštiečiu – jo 
šeima kilusi nuo Juodupės krašto, ir 
jis čia praleido ne vieną vasarą. 

Valstybinio jaunimo teatro spek-
taklis „Miego brolis“ žiūrovams 
pasakojo muziko Johano Elijaso 
Adlerio istoriją. Pasakojo metrono-
mo tiksėjimu, basų kojų žingsniais, 

vargonų muzika, kaštonų byrėjimu 
ir akmenukų caksėjimu į scenos 
grindis. Šiame spektaklyje buvo 
daug... Gero ir stipraus garso, už-
davusio toną Skambančiam festiva-
liui. Metaforų. Saikingos ir lakoniš-
kos, daugiafunkcės scenografijos, 
kur kiekvienas daiktas yra simbolis 
ir metafora. Kur akmuo gali būti 
ir širdimi, ir Komunijos duona, ir 
žmogaus kūnu, baltu rankšluosčiu 
leidžiamu į kapo duobę. 

Spektaklis – akivaizdžiai ne 

penktadieninis. Jis primena tą dau-
giafunkcį akmenį: sunkus žiūrėti, 
sunkus mąstyti. Įsimenantis. Tik štai 
žiūrovų nuomonės apie jį įvairios. 
Vieni žavėjosi režisūriniais spren-
dimais, įtaigia, daugiaplane aktorių 
vaidyba. Kiti, keliaudami link rūbi-
nės, atvirai prisipažino: „Aš jau per 
senas tokiam teatrui“... Kurių įver-
tinimų „Miego brolis“ surinks dau-
giau, parodys žiūrovų balsavimas...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Mažų miestelių lygoje paaiškėjo atkrintamųjų varžybų poros
Mažų miestelių lygoje baigėsi 

reguliarusis sezonas. Paskutinio-
siose jo rungtynėse Obelių „En-
tuziastai“ išplėšė pergalę prieš 
Labūnavos ekipą, o štai Panemu-
nėlio „Fazę“ ir toliau lydėjo nesė-
kmės. Pasibaigus reguliariajam 
sezonui, paaiškėjo visos atkrinta-
mųjų varžybų poros.

Obelių „Entuziastų“ ir Labūna-
vos susitikimas iki didžiosios per-
traukos vyko taškas į tašką. Po dvie-
jų kėlinių rezultatas buvo 41:41. 
Trečiajame kėlinyje 7 taškų persva-
rą įgijo obeliečiai, o ketvirtajame 
kėlinyje Labūnavos ekipai pavyko 
juos prisivyti. Daugiausia taškų 
obeliečiams tradiciškai pelnė Rena-

tas Jegorovas – 22, 14 taškų įmetė 
Nedas Valečka ir 12 – Mindaugas 
Dūda.

Panemunėliečiai 66:71 nusileido 
Pajūrio „Jūra-2“ komandai. Permai-
ningose rungtynėse svečiams sėkmę 
lėmė gerai sužaistas paskutinysis 
kėlinys.

Panemunėliečių gretose pasižy-

mėjo Orestas Šnioka, pelnęs lygiai 
pusę komandos taškų – 33. Šarūnas 
Kaira įmetė 10, Rokas Butėnas – 9 
taškus. O. Šnioka atkovojo net 16 
kamuolių.

Po šių rungtynių B diviziono B 
grupėje Pandėlys užėmė 4-ąją vietą, 
„Entuziastai“ liko treti.

C divizione Panemunėlio „Fazė“ 

– taip pat ketvirta. Atkrintamosiose 
varžybose C divizione Panemunėlio 
„Fazė“ susitiks su Vabalniniko „MB 
Ingauda“, Pandėlys – su Paįstrio 
„Kvieta“. B diviziono atkrintamo-
siose varžybose Obelių „Entuzias-
tai“ žais su Rietavo Plungės lagūna.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Geriausio jaunojo automechaniko konkurso finalistas Gvidas Sakalis: 
„Sunkiausia dėl automobilio gedimų konsultuoti telefonu“

450. Tiek dalyvių šiemet pretendavo į geriausio jaunojo automechaniko titulą. Vos dešimt iš jų pateko į finalinį etapą, vykusį LITEXPO parodų centre. Po dvi dienas 
trukusių varžybų Gvidui teko dar ir ilgos laukimo valandos: kelintą vietą jis užėmė šiame konkurse. Pasiekimas fantastiškas – ketvirtoji vieta! Rokiškio technologijos, verslo 
ir žemės ūkio mokyklos direktorė Diana Giedrikienė neslepia: visa mokyklos bendruomenė be galo didžiuojasi Gvidu ir jo mokytoju Dariumi Kišūnu.

Gvidas Sakalis atlieka įvairias konkurso Geriausias jaunasis 
automechanikas užduotis. 

Konkurse pagerbtas ir Gvido mokytojas Darius Kišūnas.                                                                 Rokiškio TVŽŪM nuotr.

Yra kuo didžiuotis!
„Mes labai labai didžiuoja-

mės Gvidu. Taip ir pradėkite 
savo straipsnį“, – šypsoda-
masi sakė mokyklos direkto-
rė D. Giedrikienė. Jaunasis 
specialistas pasiekė didžiules 
aukštumas. Ypač žinant, kad 
rokiškėnų galimybės gero-
kai mažesnės, nei didmiesčių 
moksleivių. Pavyzdžiui, viena 
konkurso užduotis buvo susie-
ta su ateities technologijomis 
– elektromobiliais. „Vilnietis, 
kaunietis ar klaipėdietis moks-
leivis pasiprašys apsilankyti 
automobilių servise, kuriame 
remontuojami tokie automo-
biliai. Didmiesčiuose jie jau 
įprastas dalykas. O mūsų rajo-
ne kiek elektromobilių? Viso 
labo šeši. Kur pažiūrėti, kokia 
įranga jie remontuojami?“ – 
atvirai kalbėjo direktorė. Ta-
čiau Gvidui ši užduotis buvo 
įveikiama: lemia didžiulis no-
ras ir pastangos mokytis bei 
tobulėti.

Direktorė atvira: kelią į 
geriausio jaunojo automecha-
niko konkurso finalą pradėjo 
450 dalyvių iš 27 profesinių 
mokyklų. Visiems konkur-
santams reikėjo spręsti testą. 
Dalyvauti galėjo kiekvienas, 
kuris to norėjo. Tačiau atran-
ka labai griežta: į antrąjį etapą 
pateko vos 60 dalyvių. Pirmąjį 
testą internetu Gvidas sprendė 
savojoje mokykloje. Antrojo 
etapo užduočių, taip pat testo, 
tik dar sudėtingesnio, jis vyko 
jau  į Panevėžį. Ir nekantriai 
laukė žinios, ar pateko tarp 
dešimties geriausiųjų, laimė-
jusių kelialapį į nacionalinį fi-
nalą LITEXPO parodų centre, 

mugėje „Studijos 2020“.
Direktorė D. Giedrikie-

nė išdavė ir tai, apie ką pats 
Gvidas pokalbyje su „Rokiš-
kio Sirena“ neužsiminė. Noru 
dalyvauti konkurse vaikinas 
užsidegė dar pernai, kai toje 
pačioje parodoje stebėjo kito 
Rokiškio technologijos, verslo 
ir žemės ūkio mokyklos auklė-
tinio: Gyčio Pentelejevo pasi-
rodymą. Gytis buvo pirmasis 
šios mokyklos auklėtinis, pa-
tekęs į finalinį konkurso etapą 
ir iškovojo jame penktąją vietą.

Darbas,
o ne akla sėkmė 
ar atsitiktinumas
Paklausta, kas lėmė, kad 

jau antrus metus iš eilės Ro-
kiškio technologijos, verslo 
ir žemės ūkio mokyklos au-
klėtinis patenka į geriausių-
jų jaunųjų automechanikų 
penketuką, mokylos direkto-
rė D. Giedrikienė atvira: čia 
nei sėkmės, nei atsitiktinumo 
faktoriaus nėra. Viską lemia 
didžiulis noras, motyvacija 
ir pastangos. Ir visa tai – mo-
kytojo Dariaus Kišūno ir jo 
auklėtinių didžiulis kasdienis 
darbas, žingeidumas ir nuola-
tinis noras tobulėti.

D. Kišūnas atviras: kon-
kursui pasirengti reikia ma-
žiausiai dviejų metų. Prie 
varžybų Rokiškio technologi-
jos, verslo ir žemės ūkio mo-

kyklos būsimieji absolventai 
pratinasi mokyklos konkurse. 
O Geriausio jaunojo autome-
chaniko konkursui patirties 
semtis jau nėra galimybių. 
Mat pirmajame ir antrajame 
konkurso etapuose tas pats 
asmuo gali dalyvauti kad ir 
porą metų iš eilės. O štai fi-
naliniame etape galimybė 
varžytis suteikiama tik kartą.

Taigi, jau dabar mokytojas 
rengia moksleivius kitų metų 
konkursui. Kokių savybių la-
biausiai reikia norint pasiekti 
tokias aukštumas? Mokytojas 
D. Kišūnas vardina: pirmiau-
sia noras domėtis naujovėmis. 
Kasdien sistemingai atnaujin-
ti žinias, ieškoti, domėtis. Ir 

vien tik kelias knygas paskai-
tyti neužtenka: ir mokytojas, 
ir mokinys turi daug bendrau-
ti su detalių gamintojais, sekti 
naujoves interneto platybėse. 
„Žinoma, ir senų knygų nura-
šyti negalima. Ten mūsų pro-
fesijos pagrindai“, – sakė D. 
Kišūnas. Tačiau automobilių 
technologijos tobulėja taip 
sparčiai, kad išversta ir iš-
leista knyga neretai jau būna 
moraliai pasenusi. Tad svar-
biausia parankinė priemonė, 
įgijus profesijos pamatus, 
tampa internetas. „Pirmiausia 
mokomės, ko ieškoti interne-
to platybėse. Kaip formuoti 
užklausas, atsirinkti, kokios 
technologijos patikimos, ku-
rie pamokymai – abejotini“, 
– kalbėjo mokytojas.

Kai kurioms užduotims D. 
Kišūnas ir G. Sakalis rengė-
si tik teoriškai: viena tokių 
buvo žibintų ir linijų lazeri-
nių daviklių kalibravimas. 
„Tai buvo visiška naujovė vi-
siems konkurso dalyviams“, 
– sakė Gvidas. Tačiau su šia 
užduotimi jis neblogai susi-
tvarkė. Visgi mažesnių mo-
kyklų materialinės galimybės 
nusileidžia didmiesčių: ne-
buvo kai kurių įrengimų, kai 
kurioms užduotims ruoštasi 
tik teoriškai. Bet juk ne tik 
materialinės priemonės, bet 
ir žinios, talentai, įgūdžiai 
lemia sėkmę. Todėl Gvidas 
ir aplenkė daugelį varžovų iš 
didesnių miestų ir mokyklų.

Jo mokytojas neslepia: 
norint sėkmės, moksleiviams 
reikia kelti aukštus tikslus. 
„Čia nėra tokių posakių: ne-
noriu, tingiu, neįdomu“, – 

sakė mokytojas D. Kišūnas. 
Paklaustas, kiek dienų per 
savaitę reikia moksleiviui, 
siekiančiam aukštumų, skirti 
laiko pasirengimui, pašneko-
vas neslepia: kasdien. Kad 
veiktų ir protas, ir pirštai. 
Juk vien tik teorinių žinių 
neužtenka. Atliekant užduo-
tį turi nepriekaištingai dirbti 
ir galva, ir rankos. Judesiai 
turi būti greiti, tikslūs. O toks 
įgudimas pasiekiamas tik ilgų 
darbo valandų dėka.

Jokio šališkumo
Jaunojo automechaniko 

konkursui užduotis formavo 
detalių gamintojai ir tiekė-
jai iš įvairių šalių. Iš anksto 
užduotys nebuvo žinomos. 
„Girdėjome tik užuominas, 
kokios srities užduočių gali-
me tikėtis“, – sakė mokytojas 
D. Kišūnas. Vertino taip pat 
užsienio įmonių atstovai: vo-
kiečiai, lenkai, taigi arbitrai 
buvo absoliučiai bešališki. O 
mokytojas ir sirgaliai galėjo 
tik tylomis stebėti, kaip Gvi-
dui sekasi gliaudyti sudėtin-
gas užduotis.

O štai parodos „Studijos 
2020“ lankytojai nebuvo ty-
lūs. Jie nuolatos kišo nosį į 
paviljonus, kuriame varžė-
si konkursantai, klausinė-
jo juos, netgi bandė patarti. 
Užduotys buvo išdėstytos 
skirtinguose salės kampuose, 
tad trumpomis pertraukomis 
konkursantai patekdavo tie-
siai į šurmuliuojančią esamų 
ir būsimų studentų minią. 
Gvidas prisipažino, kad pir-
mąją dieną jaudinosi. 

Į 5 p.



5 psl.  2020-02-25

Nepriklausomas rajono laikraštis

Geriausio jaunojo automechaniko konkurso finalistas Gvidas Sakalis: 
„Sunkiausia dėl automobilio gedimų konsultuoti telefonu“

Iš 4 p.
O ir lankytojai savo dė-

mesiu trukdė susikaupti. 
Blaškytis laiko nebuvo: vie-
nai užduočiai – viso labo 
45 minutės. Nespėsi – pats 
kaltas, niekas papildomo 
laiko neduos. Suskambo si-
rena – dėk įrankius į šalį ir 
lauk vertintojų verdikto. Ta-
čiau, nepaisant adaptacijos, 
pirmoji diena buvo labai sė-
kminga. Vairo stiprintuvo di-
agnostikos ir gedimų nusta-
tymo užduotį Gvidas atliko 
geriausiai ir surinko maksi-
malų įmanomą balų skaičių. 
Mokyklos žiniomis, pirmąją 
dieną jis baigė prizininkų 
trejete.

Apie tai, kokia atkakli 
ir permaininga buvo kova, 
liudija faktas: iki bronzos 
medalio Gvidui pritrūko... 
vos 7 taškų, kai maksimalus 
visų galimų balų skaičius yra 
300. Tačiau ir ketvirtoji vieta 
yra nuostabus rezultatas.

Planuoja likti Rokiškyje
Gvidas į Rokiškį atvyko 

prieš penkerius metus iš Pa-
kruojo rajono. Pašnekovas 
neslepia: automechaniko stu-
dijas rinkosi tikslingai. Mat 
meile automobiliams jis už-
sikrėtė nuo vyresniųjų brolių. 
Taigi, dar iki mokyklos jis jau 
mėgo krapštytis prie įvairiau-
sių mašinų. Ir į mokyklą jis 
atėjo motyvuotas: žinodamas, 
ko nori pasiekti. Jį Rokiškyje 
labiausiai ir domino moky-
mosi perspektyvos. „Šiaip jau 
mūsų mokyklą renkasi nema-
žai moksleivių iš kitų miestų 
ir rajonų. Turėjome iš Vil-
niaus, Tauragės. Profesinio 
mokymosi įstaigą jaunimas 
dažnai renkasi būtent pagal 
tai, ko nori pasiekti. Jie ne-
stoja dėl gražaus pavadinimo, 
ar dėl to, kad ta įstaiga yra ne-
toli namų. Svarbiausias krite-
rijus: ko čia galima išmokti“, 
– sakė direktorė.

Gvidas neslepia: dar ge-

rokai iki konkurso jis savo 
draugų tarpe jau buvo pripa-
žintas automobilių specialis-
tas. Ne vienas prašė pažiūrėti 
mašiną, patarti. O dabar jau 
ir darbdavių dėmesį junta: 
ne vienas automobilių servi-
sas norėtų turėti perspektyvų 
specialistą. Gvidas neslepia: 
jis savo ateitį norėtų kurti Ro-
kiškyje.

Draugai ir šeima kantriai 
palaikė Gvidą, kai pasirengi-
mas konkursui „suvalgyda-
vo“ visą jo laisvalaikį. Užtat 
pastangų rezultatas – stul-
binamas. Nors jis įrodė, kad 
sugeba susidoroti su sudėtin-
giausiomis įvairiausių auto-
mobilizmo sričių užduotimis, 
savo ateitį Gvidas mieliausiai 
sietų su variklių remontu. Tai 
sritis, reikalaujanti maksima-
laus kruopštumo ir atidumo, 
o tas labiausiai ir žavi jaunąjį 
specialistą. Todėl paklaustas, 
kas labiausiai erzina, Gvidas 
neslepia: prašymai pakonsul-

tuoti telefonu. „Sunku atspė-
ti, kas gali būti tai mašinai“, 
– sako jis.

„Garažinių ekspertų“
laikai baigėsi
Visgi Gvidas ir jo moky-

tojas pasirinko nedėkingą 
profesiją: ne veltui juokau-
jama, kad Lietuvoje yra trys 
milijonai krepšinio ekspertų 
ir automobilių meistrų. Tokia 
nuostata pašnekovų neste-
bina. Tačiau jie mano, kad 
„visažinių“ laikai jau seniai 
praėjo. Automobilių gamy-
bos technologijos labai spar-
čiai žengia į priekį, ir norint 
spėti su jomis, ypač elek-
tronikos naujovėmis, reikia 
kruopštaus kasdienio domė-
jimosi ir tobulėjimo. O to ne 
specialistas negali pasiekti: 
nėra nei laiko, nei galimybių. 
Todėl laikai, kai kiekvie-
name garaže buvo po kelis 
kibirus atsarginių detalių, 
seniai praeityje. Ir automo-

bilio remontas jau be didelės 
sąžinės graužaties patikimas 
specialistui. Ir populiarėja 
tokios paslaugos: serviso at-
stovas atvažiuoja į namus ar 
įmonę paimti automobilio, ir 
sutaisęs, pastato jį prie durų. 
Gedimų spektras gausėja ir 
įvairėja, vis mažiau sutinka-
ma panašių gedimų, tad svar-
bu ne tik meistro patirtis, bet 
ir kūrybiškumas.

Gvidas pabrėžia: sėkmę 
lemia ir puiki mokyklos 
atmosfera. Čia nėra hierar-
chijos, mokytojas ir mokiniai 
bendrauja betarpiškai. Todėl 
nėra baimės klausti, baimės 
klysti. Taip ir ugdomas išra-
dingumas, kūrybiškumas, ge-
bėjimas greitai rasti tinkamus 
sprendimus. Ir šios žinios 
pasitarnauja ne tik konkurse, 
bet ir būsimoje profesinėje 
veikloje.

Ir jos mokomasi puikiai 
įrengtose mokyklos klasėse, 
automobilių servisuose. Kur 

akis į akį susiduriama su dar-
bo kasdienybe: realus klien-
tas, realus automobilis, realus 
gedimas. Įdomu tai, kad į mo-
kyklą ateina mokytis ir vadi-
namieji praktikai: savamoks-
liai automobilių meistrai. 
Kaip pasakojo D. Kišūnas, iš 
pradžių jie žiūri skeptiškai: 
argi galima sužinoti kažko 
naujo. Tačiau susipažinę su 
tuo, ko garaže nepamatysi: 
specialiomis programomis, 
3D vizualizacijomis, kaip 
mat pakeičia savo nuomonę.

O D. Giedrikienė pabrėžė: 
automechaniko specialybė 
šioje mokykloje yra kertinė, 
turinti gilias tradicijas. Moks-
leivius ruošia penki moky-
tojai, besispecializuojantys 
įvairiose srityse. Tad nenuos-
tabu, kad norinčiųjų mokytis 
nestinga. Beje, šią specialybę 
renkasi ir sėkmingai mokslus 
baigia ir merginos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Visi Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos auklėtiniai 
iš tarptautinio konkurso grįžo su apdovanojimais

Vasario 22 dieną, šešta-
dienį, Latvijos Respubli-
koje, Daugpilyje vyko VII 
tarptautinis jaunųjų atli-
kėjų konkursas - festivalis 
„Sapņi piepildās! 2020“ 
(Svajonės pildosi! 2020). 
Scenoje pasirodė 60 kolek-
tyvų: įvairios sudėties an-
samblių, grupių, solistų iš 
Latvijos, Estijos, Lietuvos. 
Visi Rudolfo Lymano muzi-
kos mokyklos auklėtiniai  iš 
tarptautinio konkurso grįžo 
su apdovanojimais.

Dalyviai varžėsi savo am-
žiaus debiuto, roko, estradi-
nio, akademinio vokalo, fol-
kloro muzikos kategorijose. 
Vokalo atlikėjus vertino kom-
petentinga tarptautinė komi-
sija iš Maskvos, Latvijos ir 
Lietuvos.

Konkurse dalyvavo gausus 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos jaunųjų 
atlikėjų būrys. Mokytojos 
Rasos Pletaitės–Junokienės 
mokinės: Brigita Stulgaitė 
(6 m.) nominuota debiuto 

kategorijoje pelnė III vietą, 
Augustė Zizaitė (6 m.) apdo-
vanota II vietos diplomu taip 
pat debiuto kategorijoje.

Mokytoja Reda Kaz-
lauskienė konkursui paruošė 
3 solistes ir vokalinį ansamblį.

Radvilė Cegelskaitė (8 m.) 
– III vieta, Simona Tuskaitė 
(11 m.) – III vieta, Neda Ju-
nokaitė (15 m.) – I vieta, an-
samblis „Linksmuolės Re Do 
Mi“, kategorijoje 12-14 metų 
laimėjo I vietą. Ansamblyje 
dainuoja Mėta Mierkytė (11 

m.), Pija Paršiūnaitė (12 m.), 
Simona Tuskaitė (11m.), Vi-
talija Valainytė ( 14 m.), Lie-
pa Bulovaitė (11 m.), Marija 
Lekandraitė (12 m.), Ugnė 
Komisaraitytė (12 m.), Adria-
na Antonova (10 m.), Vakarė 
Ruželytė (11 m.)

Solistams - prizinių vietų 
laimėtojams buvo įteiktos kon-
kurso taurės, ansamblių kate-
gorijoje - medaliai ir taurės.

Rokiškio Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos

inform.

Rokiškėnai žiemą iš kiemo 
varė... nuotoliniu būdu

Rokiškio kultūros centras sekmadienį, vasario 23-ąją, pa-
kvietė miestiečius į Užgavėnių šventę. Su liaudies dainomis, 
polkomis, blynais ir arbata rokiškėnai atsisveikino su sočiu 
miesėdu ir ėmė rengtis Gavėnios pasninkui. 

Pamatę skelbimą, kad Rokiškio kultūros centre rengiamos Už-
gavėnės, ne vienas rokiškėnas pusiau rimtai diskutavo, ar šiemet 
derėjo tokią šventę rengti. Mat po pernykščių Užgavėnių įsižeidu-
si žiema apskritai nepasirodė, tad ir vyti nebuvo ką. Nebent iš tolo 
pabaidyti, kad ir šiemet jį negrįžtų. 

Sekmadienio popietę pasigrožėti Kanapinio ir Lašininio dvi-
kova, smagiai pasilinksminti ir paragauti blynų susirinko ne per 
daugiausia rokiškėnų. Tačiau atėjusieji nenusivylė: jie ne tik sma-
giai pasilinksmino, bet „sugadino“ Kultūros centro inventorių: 
betraukiant virvę, ji dideliam traukėjų džiaugsmui ėmė ir nutrūko.

Persirengėlių linksmybės, Kanapinio ir Lašininio dvikova kur 
kas daugiau rokiškėnų domino nuotoliniu būdu. Užgavėnių links-
mybes  iki pirmadienio ryto „Rokiškio Sirenos“ facebook pasky-
roje jau buvo peržiūrėję daugiau nei 13 tūkst. lankytojų. Šventės 
vaizdo įrašas – tinklalapyje www.rokiskiosirena.lt ir „Rokiškio 
Sirenos“ facebook paskyroje.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Pagaliau! Planuoja tvarkyti KKSC stadioną
Rajono savivaldybė paga-

liau imasi spręsti rajono spor-
tui skaudžią problemą. Keti-
nama tvarkyti Kūno kultūros 
ir sporto centro stadioną.

Šis stadionas jau seniai ne-
beatlaiko jokios kritikos: fut-
bolo aikštė, kurioje žaidžiama 
daugelis rajono varžybų, yra 
nestandartinių matmenų. Jei 
lyja, stadionas tampa jūrų mū-

šio arena, jei sausa, saulė taip 
išdegina veją, kad jos faktiškai 
nebelieka. Nekalbant jau apie 
tai, kad stadiono danga nelygi ir 
futbolininkai žaidžia ne futbolą, 
o „kurmiarausių biliardą“. Nėra 
kur persirengti nei žaidėjams, 
nei teisėjams. Bėgimo takų bū-
klė taip pat labai prasta. 

Rajono taryboje bus svarsto-
mas klausimas teikti Rokiškio 
rajono savivaldybės kūno kul-

tūros ir sporto centro projekto 
„Rokiškio r. kūno kultūros ir 
sporto centro sporto bazės plė-
tra“ paraišką Sporto rėmimo 
fondo finansavimui gauti. Pre-
liminarus projekto biudžetas – 
daugiau kaip 600 tūkst. Eur.  

Planuojami darbai: pra-
ilginti esamą futbolo aikštę, 
rekonstruoti esamus bėgimo 
takus, krepšinio ir paplūdimio 
tinklinio aikšteles; futbolo aikš-

tės galuose bei palei nuosavų 
namų sklypus įrengti kamuolių 
gaudykles. Planuojamos dviejų 
komandų žaidėjams sėdimos 
dengtos vietos, įrengti informa-
cinį stendą (švieslentę); įrengti 
žiūrovams 200 vietų lengvų 
konstrukcijų tribūną, lengvų 
konstrukcijų modulinį persiren-
gimo patalpų pastatą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Kviečiame teikti paraiškas paramai 
„Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų 

ūkiniams gyvūnams daromą žalą“
Paramos tikslas – įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, išsaugant 

biologinę ir ekosistemų subalansuotą funkcionavimą ir siekiant sumažinti vilkų 
ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Iš viso skirta 1 mln. Eur.

 Remiama veikla – priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo 
vilkų, įsigijimas:

 1)vielinio elektrinio aptvaro ir jo dalių;
 2) juostinio elektrinio aptvaro ir jo dalių;
 3) tinklinio elektrinio aptvaro ir jo dalių;
 4) elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir jo (-ų) dalių.
 Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 5000 (penki tūks-

tančiai) Eur. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų išlaidų be PVM.
 Pareiškėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės 

ūkio veikla (deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas ir turintys Ūkinių 
gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų) ir teisėtais pagrindais valdantys 
žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos priemones. Pareiškėjas 
privalo laikyti ne mažiau kaip 1 sąlyginį gyvulį. Skirtingų rūšių gyvūnų vieneto 
atitiktis sutartiniam gyvuliui: galvijai nuo 6 mėn. iki 2 metų - 0,6 SG, galvijai, 
jaunesni nei 6 mėn. – 0,4 SG, avys ir ožkos – 0,15 SG.

 Paraiškos forma ir priemonės įgyvendinimo taisyklės  skelbiamos sa-
vivaldybės tinklapyje www.rokiskis.lt

Užs. 0955

PASLAUGOS

• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus. Elektros, santechnikos 
darbai. Gipso plokščių montavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 

klijavimas. Visi kiti darbai.  
Tel. 8 680 25 818. Rokiškis
• Išblaivinimas/kodavimas namuose 
visą parą! Patyręs medicinos 
personalas teikia anonimines, 
kokybiškas ir pigias paslaugas: 

paciento gydymą jo namuose po 
ilgalaikio alkoholio vartojimo bei 
esant sunkiam pagirių sindromui. 
Papildomas tel. +370 654 53447. 
Tel. 8 677 63 395. Rokiškis
• Profesionalios automobili7 

estetikos paslaugos. Poliravimas/
korekcija. Nano keramikinės 
dangos su garantija! Sausas salonų 
valymas. Žibintų poliravimas. 
Perkūno g. 2a, Rokiškis.  
Tel. 8 608 17 621. Rokiškis

PERKA

• Nebrangiai pirkčiau automobilį. 
Geriau būtų su TA ne mažiau kaip 
metams. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 627 57 151. Rokiškis
• Perku Peugeot greičių dėžę.  
Tel. 8 622 59 481. Rokiškis

KITA

• Suvirinimo aparatą+ 

akumuliatorių kroviklį, cikloninį 
dulkių siurblį, nenaudotą kriauklę. 
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Malkas nedideliai kiekiais, 
Rokiškyje ir aplink. Malkos 
smulkios beržo, galime atvežti ir 
skaldytų arba kaladėmis.  
Tel. 8 624 03 416. Rokiškis
• Naują laivų rankų įrangą Rikya su 
energijos banku. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Rugius, yra apie 6 t.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Ritiniais šiaudus 10-12 Eur, šieną 
23 Eur, šienainį 33 Eur, garstyčias 
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Laisvės g.13

2020-03-05 d. 10.00 val.  Augustinavos k. Pa-
nemunėlio sen. Rokiškio r. numatomi žemės skly-
po proj. Nr. 211/2 geodeziniai matavimai. Kvie-
čiame dalyvauti gretimo žemės sklypo kad. Nr. 
7390/0002:0190 savininką. 

Matininko, atliekančio matavimus, adresas:
J. Gruodžio g. 38 B., Rokiškis,

tel. 867261813, el. p. karimas62@gmail.com

2020.03.09 10 val. Vėbriškių k., Panemunė-
lio sen., Rokiškio raj., numatomi žemės sklypų 
Nr.7390/0007:45 ir Nr.7390/0007:46 geodeziniai 
matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės 
sklypo Nr.7390/0007:169 savininkus. 

Matininko, atliekančio matavimus, adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

800 Eur/t. Atvežu.  
Tel. 8 614 51 985. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena, 7 
ir 8 lašų. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis
• Nenaudotą didelį rusišką priekalą. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 613 97 479. 
Rokiškis
• Šiaudų ritinius iš pastogės.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių, pelių, 
žiurkių, blakių, vorų ir kt. Siunčiu. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Priekabą skaldytų malkų.  
Tel. 8 628 49 389. Rokiškis
• Geros kokybės šienainį ritiniais. 
Tel. 8 647 99 495. Kupiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškus kviečius, rugius, 
avižas. Tel. 8 671 89 551.Rokiškis
• Šieną ritiniais. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• 8 vnt. 500 W galios elektros 
šildymo lempų.  Patronas E40. 
Tinka viščiukams, paršiukams ir kt. 
gyvūnėliams šildyti. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Akvariumą. 200 l, prižiūrėtas, 
pilnas komplektas, yra 10 ciklidų. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 693 82 442. 

Rokiškis
• Mėnesio belgų mėlynųjų 
telyčaitę. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis
• Stambų, labai ramų 2 metų aviną. 
Puikus reproduktorius. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 686 99 116.  
Rokiškis
• Belgų veislės veršingą telyčią. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai
• 5-6 savaičių mėsinių veislių 
paršelius. Tel. 8 607 51 525. 
Anykščiai

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Savu savivarčiu 
galiu vežti birius ir nebirius 
krovinius iki 15 t.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Galiu prižiurėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyva žmogų. Turiu 5 metų patirtį. 
Tel. 8 622 74 026. Rokiškis

• UAB Degta eksploatuojanti 
degalines šiuo metu ieško 
degalinės vadovo (-ės) 
Rokiškyje. Reikalavimai: 
aukštasis/aukštesnysis techninis 
išsilavinimas, darbo patirtis 
mažmeninėje prekyboje ar paslaugų 

SIŪLO DARBĄ
sektoriuje - privalumas.  
Tel. 8 682 28 089. Rokiškis
• Reikalingi žmonės pjauti 
biokurą. Apgyvendinime, jei 
reikia, atlyginimą mokame kas 
savaitę. Visos socialinės garantijos, 
draugiška kompanija. Smulkesnė 
informacija telefonu. Numatomos 
komandiruotės, važiuoja, kas gali . 
Tel. 8 652 22 567. Rokiškis

• Darbui Aukšakalniuose ieškome 
medienos pjovimo staklių 
operatorių. Darbas: lentelių 
pakavimas, lentelių perdirbimas. 
Atlyginimas priklauso nuo išdirbio, 
nuo 500 Eur/m3.  
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai, darbai 
susiję su stogų dengimu.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis
• Ieškomas mini ekskavatoriaus 
operatorius dirbti 3,5 t. technika. 
Ieškome savo darbą išmanančio 
žmogaus su patirtimi. Privalumas – 
vairuotojo C kategorija. Išsamesnė 
informacija teikiama nurodytu 
telefonu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Reikalingi meistrai apkalti 
namo pastogę. Tel. 8 674 32 900. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naują interneto maršrutizatorių 
Huawei E5573C. Pigus internetas. 
Tinka visos sim kortelės. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 640 42 901.  
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. Su Benq 
Gl950 LCD monitoriumi. 4GB 

RAM, 256GB kietasis diskas. 
Windows 10. Pridedu klaviatūrą. 
Kaina 72 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30 kg - 7,5 Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Skanią, šviežią sulą. 1 litras/1 

Eur. Tel. 8 625 12 499.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S8. Skilęs stiklo 
kampas, naudotis netrukdo, pilnas 
komplektas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Huawei Honor 10.  Telefono 
būklė ideali. Jokių pabraižymų, 
jokiu skilimų, nešiotas su dėkliuku. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Huawei Honor 8. Ekranas, 
nugarėlė puikios būklės, geros 
kokybės kamera, telefonas 
veikia nestrigdamas. Šiek tiek 
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05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Mokslo ekspresas
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių
23:45 Klausimėlis
00:00 Komisaras Reksas

00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:25 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Taksi
22:25 Vikinglotto
22:30 Taksi
00:00 "Majų" baikerių klubas
01:10 Makgaiveris 
02:00 Greislendas 
02:50 Amerikietiška siaubo istorija 
03:40 "Majų" baikerių klubas 
04:40 Naujakuriai
05:30 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia meilės 
12:20 Būrėja 
13:30 Tik tu ir aš 

14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Bornas. Sunaikinta 
tapatybė
00:50 Juodasis sąrašas 
01:40 Keršto valanda

06:55 CSI. Majamis 
07:50 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:50 Paskutinis faras 
10:50 Gelbėtojai - 112 
11:50 Greitojo reagavimo
 būrys 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Jūrų pėstininkai
23:20 Karo menas
01:30 Nusikaltimų miestas 
02:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kaimo akademija
06:00 Nauja diena
07:00 Oponentai
08:00 Sėkmės gylis
09:00 „Tu esi mano“ 
10:00 „Prokuroras“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
13:30 Nauja diena

14:30 TV parduotuvė
14:45 Antanas nori būti
15:00 „Prokuroras“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Skyrybos
01:30 Nauja diena
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:15 „Prokuroras“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Gyvenimas
05:40 Kryptys LT
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27 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Mokslo ekspresas
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 
Nuostabioji draugė

00:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nuostabioji draugė
05:10 Ponių rojus

05:05 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kikboksininkas 2. 
Sugrįžimas
23:50 "Majų" baikerių klubas 
01:00 Makgaiveris 
01:50 Greislendas 
02:40 Amerikietiška siaubo istorija
03:30 "Majų" baikerių klubas
04:35 Naujakuriai
05:25 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3
11:50 Monikai reikia meilės 
12:20 Būrėja 
13:30 Tik tu ir aš 

14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Bornas. Absoliutus 
pranašumas
00:40 Juodasis sąrašas 
01:30 Bornas. Sunaikinta tapatybė
03:25 Alchemija XVIII. Muzika, 
kuri auga
03:55 RETROSPEKTYVA

07:00 Mano virtuvė geriausia
07:55 Stoties policija 
08:55 Paskutinis faras 
09:50 Kobra 11
11:50 Greitojo reagavimo būrys
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:50 Mano virtuvė geriausia

14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams
22:55 Jūrų pėstininkai
01:05 Nusikaltimų miestas 
02:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kryptys LT
06:00 Nauja diena
07:00 Gyvenimas
08:00 Visi savi
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Prokuroras“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

13:30 Oponentai
14:30 TV parduotuvė
14:45 Antanas nori būti
15:00 „Prokuroras“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Skyrybos
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Pone prezidente” 
00:30 Gyvenimas
01:30 Oponentai
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03:15 „Prokuroras“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Skyrybos
05:40 Vantos lapas
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28 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos
13:00 Nepažintas meras
14:00 Žinios
16:30 Mokslo ekspresas
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Aštuntas puslapis
00:35 Kvadratas

03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:25 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 

19:30 Sparnai
21:15 Kapitonas Amerika. Žiemos 
karys
00:05 Žiauriai baisi naktis 2
02:00 Taksi 
03:40 Pagrobti vaikai 
05:15 Naujakuriai 
05:35 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rozenheimo policija
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia meilės 
12:20 Būrėja 
13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis

21:00 Bornas. Galutinis tikslas
23:15 Galutinis tikslas 5
01:05 Saulės ašaros
03:10 Bornas. Absoliutus 
pranašumas

07:00 CSI. Majamis 
07:55 Mano virtuvė geriausia 
08:55 Stoties policija 
09:55 Paskutinis faras 
10:50 Kobra 11 
11:50 Greitojo reagavimo būrys
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas

23:30 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams
01:15 Nusikaltimų miestas 
02:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Vantos lapas
06:00 Oponentai
07:00 Skyrybos
08:00 Greiti pietūs
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Prokuroras“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
13:30 Kaimo akademija
14:00 Mokslo ritmu
14:20 Mažos Mūsų Pergalės
14:30 TV parduotuvė
14:45 Antanas nori būti
15:00 „Prokuroras“ 
16:00 Reporteris

17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Pone prezidente” 
00:30 Skyrybos
01:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:10 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Prokuroras“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:40 „Pasaulis iš viršaus“

nustrynę telefono šonai. Puikiai 
veikiantis telefonas, visa dominanti 
informacija telefonu. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7 32GB, spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s 16GB. 
Kroviklis, dėkliukai. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S 16GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. 3 aukštas, mūrinis 
namas, plastikiniai langai, šarvo 
durys. Kaina 12800 Eur.  

Tel. 8 648 73 965. Rokiškis
• Namą Aknistėje (Latvija), 30 
km nuo Rokiškio. 20 a sklypas. 
Garažas, didelis rūsys, šiltnamis, 
dvi malkinės, šulinys, mažas 
tvenkinukas, vaismedžiai. Be 
patogumų. Namas medinis, 4 
kambariai ir didelė virtuvė, baldai. 
Šildymas malkomis. Kaina 6500 
Eur. Tel. 8 699 31 130.  

Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 6,35 a sklypą su 120 kv. m 
mediniu gyvenamuoju namu 
Respublikos g. 41B, Rokiškyje. 
Visos komunikacijos, šildomas 
kietu kuru. Sklypo teritorijoje yra 
komercinis prekybos kioskas su 
visomis komunikacijomis. Kaina 
14000 Eur. Tel. 8 687 27 274. 
Rokiškis

• 2 kambarių butą Obeliuose, 3 
aukštas iš 4. Bute pakeisti langai, 
šarvo durys. Didelis balkonas, 
butas ne kampinis. Paliekami 
virtuvės baldai ir dalis kitų. Kaina 
12000 Eur. Tel. 8 609 53 481.  
Rokiškis
• Rokiškio rajone, Jūžintų 
seniūnijoje 11,8 ha miško ir 6,2 ha 
sklypą palei Sartų ežerą, pakrantės 
1 km. Tel. 8 629 19 468.  
Rokiškis
• Sodą Steponyse. Nėra elektros. 
Nedidelis namelis, 6 a sklypas. 
Kūdra. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis
• Sodybą Skirų k., Panemunėlio 
sen., netoliese, už 300 m upė. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Pastatą Kavoliškyje. 800 kv. m. 
Pirmame aukšte 200 kv. m, 6 m 
aukščio salė ir kita apie 100 kv. 
m, normalaus aukščio. Antrame 
aukšte 8 įvairaus dydžio kambariai. 
Vandentiekis ir kanalizacija miesto. 
Šildymas kietuoju kuru. Kaina 
po apžiūros. Tel. 8 698 31 695. 

Rokiškis
• 7,09 ha žemės sklypą 
Panemunėlio gelž. st. seniūnijoje, 
Uvainių kaime. Kadastrinis Nr. 
7390/0002:320. Tel. 8 611 21 820. 
Rokiškis
• Sodybą Steponių k. Posodybinis 
sklypas 0,82 ha. Sodybai priklauso 
gyvenamasis namas, tvirtas ūkinis 
pastatas, dvi daržinės, klėtis, 
garažiukas. Graži, rami vieta. Geras 
privažiavimas. Iki Rokiškio 5 km, 
yra tvenkinys. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Sodo sklypą Kavoliškyje, 6 a. 
Yra pamatai 6x12 m, yra elektra, 
trifazė elektros instaliacija. Naujas 
šiltnamis. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 672 54 847. Rokiškis
• Jaukų, šviesų 1 kambario, 37,7 
kv.m butą Vilties g. 4. Ne kampinis, 
5 aukštas, nesigirdi laiptinės 
garsų. Namas pastatytas 1996 
m. Su virtuvės baldais ir spinta. 
Plastikiniai langai, įstiklintas 
balkonas, šarvo durys. Galima 
pirkti išsimokėtinai, 6 mėn. Kaina 
19500 Eur. Tel. 8 624 12 344. 

Rokiškis
• 3 kambarių butą 2 aukšte, 
Kupiškyje. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 678 25 363. Kupiškis
• 3 kambarių kotedžą Obelių 
priemestyje. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Keičiu 1 kambario butą Rokiškyje 
į 3 arba 4 kambarių butą su 
priemoka. Gali būti nedideliu 
atstumu nuo Rokiškio.  
Tel. 8 686 29 431. Rokiškis
• Mūrinį namą S. Neries g. 
Vandentiekis ir kanalizacija miesto, 
šildymas centrinis, malkomis.  
Tel. 8 698 38 781.  
Kupiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas ne 
kampinis. Reikia remonto. Kaina 
derinama. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 655 30 550. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą. 3,60 ha su namų valda, 
Andriūnų k. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 670 54 504. Rokiškis
• 2,00ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio raj., Bareišių k., 
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ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ 
LIETUVOS GIMTADIENĮ PAMINĖJO KITAIP

Linas – bene vienintelis 
augalas, pelnęs ypatingą 
pagarbą lietuvių kultūro-
je. Linas rengia žmones, 
puošia namus, gydo, turi 
išskirtinių galių. Ir nors 
lietuvių protėviai linus 
pluoštui sėjo jau gilio-
je senovėje, šiuolaikiniai 
žmonės apie šį augalą žino 
išties mažai. Šiais laikais 
mūsų krašte linai jau ne-
beauginami, tad retas vai-
kas yra matęs, kaip mo-
čiutės verpia ar audžia, 
dažo linus. Linas - vienin-
telis augalas, kuris patiria 
daugiausiai kančių, kol 
užauga ir kol jį apdoroja. 

Rokiškio lopšelio-darže-
lio „Varpelis“ bendruomenė 
vykdo LR Žemės ūkio rūmų 
projektą-konkursą „Augink 
ir tu“.  Priešmokyklinio am-
žiaus grupių ugdytiniai pa-
mėgino praeiti tuo sunkiu 
„Lino mūkos“ keliu. Pažiū-
rėję edukacinį filmuką  „Lino 
mūka“, kuriame aktyviai da-
lyvauja ir įstaigos bendruo-
menė, sugužėjo į meninio 
ugdymo salę, švęsti Lietuvos 
gimtadienį netradiciškai. Ke-
liavo „Lino mūkos“ keliu, 
susipažino su linų svarba 
lietuvių tautos gyvenime, au-
ginimo ir apdirbimo papro-
čiais, įrankiais ir praktiškai 

juos išbandė. 
Šventės metu vaikai dai-

navo dainas apie liną, minė 
mįsles, minkles, sekė pasakas. 
Liaudiška daina, šokis, mažų-
jų pašmaikštavimai, sutartinės 

skambesys, stilizuotų tauti-
nių rūbų grožis šventės metu 
sukūrė ypatingą nuotaiką.

Pedagogės 
M. Kvedaravičienė, 
Albina Kasparienė

NUOMA

Moškėnų k.v. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 697 59 320.  
Rokiškis

• Tvarkinga trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti namą ar namo 
dalį Rokiškyje. Prašome siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą. Geriausia 
būtų prie Norfos (autobusų stoties). 
Tel. 8 686 98 391. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas bendrabutyje. Butas su 
baldais, atskira virtuve ir vonia. 
Tvarkingiems asmenims ar šeimai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 646 96 040. 
Rokiškis
• Ieškau buto nuomai Juodupėje. 
Tel. 8 680 23 309. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą, bet gerai išlaikytą 
supamą lovytę-lopšelį. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 622 47 259.  
Anykščiai
• Vonelę kūdikiui. Geros būklės, 
pirkta nauja, nemaža. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Maitinimo kėdutę. Buvo pirkta 
nauja, naudota vieno vaiko. Be 
jokių defektų. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Sportinį vežimėlį. Naudotas vieno 
vaiko, be jokių defektų. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis

• Kokybiškus, švarius, minkštus 
žaislus. Didesni 1 Eur/vnt., mažesni 
0,5 Eur/vnt. Perkant visus iš karto - 
didelė nuolaida. Tel. 8 670 85 994. 
Rokiškis
• Kuprinę. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 609 94 107. Rokiškis
• Metus dėvėtą uniformą, 3-4 
klasės mergaitei. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 609 94 107. Rokiškis
• 3-jų padėčių gultuką. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 628 78 334.  
Rokiškis
• Babybjorn gultuką. Medžiaga 
truputį pablukusi nuo skalbimo. 
Daugiau defektų nėra. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 608 58 655.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Dingusį Astos Petrauskaitės 
aukštesniojo mokslo diplomą 
Nr.153078 v.k.5001 išduotą 
Utenos RPMC 20020628 laikyti 
negaliojančiu. Tel. 8 603 03 298. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Echo pjūklą CS-4510es. Nedaug 
daudotas. 5 metų garantija. Pirktas 
2019.01.12. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 624 03 416. Rokiškis
• Motobloką Neva 1. Su plūgu, 
vagotuvu, su freza, guminiais 
ratais. Kaina negalutinė. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  

Kupiškis
• Trimerį-šakų genėtuvą. Kaina 99 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinį pjūklą 
Partner. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklį. Keliamoji galia iki 
150 kg. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis
• Naudotą treniruoklį-dviratį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 613 98 596.  
Rokiškis
• Naują pripučiamą valtį. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Sūpynes. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 624 23 602. Rokiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Naudojamas stuburo 
ligų gydymui. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Knygas. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 609 94 107. Rokiškis
• Pačiūžas, dydis 38. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 09 805. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Aukštis 1,3 8m, plotis 
nuo 0,63 m. Įvairių dydžių.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Įvairių matmenų pjautą medieną. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Kompresorių. Kelis kartus 
naudotas, būklė gera. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 

Rokiškis
• Bosch įrankį. Mėtosi 
nereikalingas, gal kam reikia. Savo 
darbą atlieka gerai, ne pirmos 
jaunystės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 77 125. Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris, 
vienerios su stiklu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarybines, šamotines plytas. 
Kaina 0,55 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A3 benzinas, 1,6 l, 74 kW, 
dviejų durų. Puikiai važiuojantis 
automobilis su TA. Yra kėbulo 
defektų. Kaina galutinė. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 622 34 989.  
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira. 2 l, 74 kW. 
TA beveik dvejiems metams, odinis 
salonas, geros būklės kėbulas. 
Esant šaltam varikliui neveikia 
purkštukas. Domina keitimas. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• VW Transporter 1996 m., 2,4 l, 
dyzelis, 57 kW, 6 sėdimų vietų. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 638 40 484. 
Rokiškis
• Audi A6 1,9 l, TDI, 81 kW 
varikliu, 6 bėgių greičių dėže! 
Universalas, sidabrinė spalva, 
faktiškai pilniausia komplektacija: 
4 el. langai, el. veidrodėliai, borto 
kompiuteris, S line vairas, rekarinė 
šildoma elektrinė oda, liukas, Bose, 
ksenon, TA. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Automobilį Citroen Xantia. 
Variklis 2l, HDI. Pakeisti diržai. 
Yra kablys. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 687 08 652. Rokiškis
• Audi A4 B6 1,9 l, tdi, 96 kW, 
Avant. Be defektų, važinėjama 
kasdien. Tel. 8 646 91 360. 
Rokiškis
• Audi A6 2,5 l, tdi. Važiuoja gerai, 
reikia keisti sparną ir duris, TA yra. 
Kaina 460 Eur. Tel. 8 619 32 390. 

Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 3. 1,6 l, 
benzinas, raudonas, nauja TA. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1,9 l, tdi, 66 kW, 
1995m. TA iki 2021.02. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 614 85 961.  
Rokiškis
• Opel Vectra 2000 m., 2 l, 77 
kW. TA artėja link pabaigos, kitai 
TA daug investicijų nereikia. 
Visa informacija telefonu. Kaina 
negalutinė. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Renault Megane 1997 m. 
Automatinė greičių dėžė. 
Išsamesnės informacijos kreiptis 
telefonu. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 604 67 713. Rokiškis
• VW Passat 1998 m., 1,9 l, tdi, 66 
kW. Kaina 690 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Opel Zafira 2003 m., 2,2 
l, dyzelinas, 92 kW. TA iki 
2021.02.15. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 682 20 387. Rokiškis
• Tvarkingą, 4 miegamų vietų 
kemperį Hoby 460. TA iki 2020.08. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 647 90 501. 
Kupiškis
• Vokišką, bėginį, puikios būklės 
dviratį. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Geros būklės automobilį Ford 
Galaxy. 1,9 l, 66 kW, TA iki 
2020.08.05. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Mazda 323F bj. 2001 m., 1,6 
l, Doch, 74 kW. TA iki 2020 m. 
balandžio, dugnas, slenksčiai 
idealūs, stabdžiai kaip nauji, 
padangos tinkamos dar ilgam. 
Kainą derinsime vietoje. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 673 35 817. 
 Rokiškis
• VW Touran 2006 m., 1,9 l, TDI, 
77 kW. TA iki 2021.10.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• VW Polo 2003 m., 1,4 l, dyzelis, 
TA iki 2020.08. Kėbulą reiktų 

sutvarkyti, bet važiuoti netrukdo. 
Galimas keitimas į 4×4, domintų 
ir keturračiai. Kaina derinama. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• Motociklą Yamaha 125cc. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 624 82 632. 
Rokiškis
• Klasikinį motociklą YAMAHA 
XJ, 1993 m., darbinis tūris 600 
kub.cm, galia 46 kW, benzinas, 
aušinimo tipas - oru, mechaninė 
pavarų dėžė, variklio tipas - 
keturtaktis, padangų likutis 80 
proc.,  elektrinis starteris, diskiniai 
stabdžiai. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 685 31 476. Ukmergė
• Važiuojantį VW Vento 1,9 l, tdi, 
66 kW. TA galioja iki 2020.07. 
Kondicionierius, veliūro salonas, 
automagnetola. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• Škoda Superb 2002 m., 1,9 l, 96 
kW, TA iki 2021.03. Sutvarkyta 
visa važiuoklė, nauji amortizatoriai, 
diskai ir kaladėlės. Prieš 20 000 
km keisti diržai. Naujos padangos. 
Galima tikrinti bet kuriame 
automobilų servise. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 607 37 032.  
Rokiškis
• Opel Astra 2 l, dyzelinas, 
universalas, 74 kW, 2000 m. TA 2 
metams. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 683 69 626. Rokiškis
• Automobilį Rover 75, 2000 m., 
85 kW, TA iki 2021 m. Su defektu. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 648 10 992. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi B4 Avant 1995 m., 1,9 l, tdi, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Priekinius Volvo V70 
amortizatorius (dujiniai). Nauji. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 654 94 125. 
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 1,9 
l, TD variklį, turbiną, radiatorių ir 
kita. Tel. 8 614 87 836.  
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Vasario 25-oji, 
antradienis, 

9 savaitė
Iki Naujųjų liko 310 dienų.

Užgavėnės.
Saulė teka 7.21 val., 
leidžiasi 17.44 val. 

Dienos ilgumas 10.23 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dabinta, Egilas, Ekvitas, 
Notangas, Notangė, Rasa, 

Rasuolė, Regimantas, Viktas, 
Viktoras, Viktorinas.

Rytoj:  Aleksandra, Aleksandras, 
Aleksas, Aleksė, Aleksius, Aleksys, 

Alė, Aurimė, Izabelė, Joginta, 
Jogintas, Jogintė, Sandra.
Poryt: Gabija, Gabrielius, 

Ginvilas, Fortūnatė, Fortūnatas, 
Leandras, Mandravas, Mandravė, 

Skirmantė.

Dienos citata
„Deramai senti – vadinasi, būti 

jaunesniems atrama,
 o ne kliūtimi, mokytoju, 

o ne varžovu, suprantančiam, 
o ne abejingam“ 

(A. Morua).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1570 m. popiežius Pijus II 
išleido bulę „Regnans in Excel-
sis“, kuria nuo Bažnyčios atskyrė 
Anglijos karalienę Elžbietą I. 

1841 m. gimė žymus prancū-
zų tapytojas impresionistas Pje-
ras Ogiustas Renuaras.

1862 m. Abraomas Linkolnas 
per pilietinį karą išleido pirmuo-
sius Amerikos banknotus, „ža-
liuosius“.

1956 m. savo sensacinga 
kalba komunistų partijos suva-
žiavime Nikita Chruščiovas pa-
smerkė Josifą Staliną, kaip tironą 
ir despotą.

1997 m. viename iš Paryžiaus 
priemiesčių mirė rusų rašytojas 
Andrejus Siniavskis, kurio teismas 
1966 metais už „antisovietinius 
kūrinius“ yra laikomas vienu svar-
biausių disidentinio judėjimo So-
vietų Sąjungoje įvykių.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1993 m. įvyko prezidento 
Algirdo Brazausko inauguracijos 
iškilmės.

Post scriptum
Didi išmintis 

pro mažą gerklę neišlenda.

Rokiškis
• Audi A4 B6 universalo bagažinės 
dangtį. Kaina 79 Eur.  
Tel. 8 686 44 756. Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 1,9 l, tdi, 
66 kW, universalas.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Naujus VW ratlankius su 
padangomis, 2018 m., Pirelli, 
vasara R19 5/100 ET 35 8.5J. 
Kaina galutinė. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Nissan ratlankius R14. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 610 65 174.  
Rokiškis
• VW Golf 5 2007 m. vasarines 
padangas su ratlankiais 205/55 
R16. Protektorius 7,5 mm. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• Padangas visureigiui 265/70 R15 
4v nt. Vasarinės, komplekto kaina 
70 Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Naudotą VW Passat B5+ variklio 
dangtį, pilkos spalvos. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dalimis VW Passat B5 universalą, 
1,9 l, 81 kW, spalva juoda.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Astra automobilį dalimis. 
TA iki 2021.01.18. 2 l, 60 kW, daug 
kas pakeista. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• VW Passat B5, B5+ daiktadėžę 
(bardačioką). Tvarkingas. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 l, 
DTI, 74 kW ir 2002 m. Opel Zafira 
2,2 l, DTI, 92 kW.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max 1,6 l, 80 
kW, dyzelinas. Tel. 8 625 57 857. 
Rokiškis
• Dalimis Ford Mondeo 2005m., 
dyzelinas. Tel. 8 625 57 857. 

Rokiškis
• Dalimis Toyota Corolla 2006 m., 
2 l, 66 kW, dyzelinas.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 92 
kW, dyzelinas. Tel. 8 625 57 857. 
Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2 l, 74 
kW, 2000 m. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra universalą 
dalimis. Tel. 8 699 86 773.  
Rokiškis
• BMW E46 2l, 2000/11, dyzelis. 
Dalimis. Geras variklis, greičių 
dėžė, sankaba. Restauruota turbina. 
R16 ratai. (Parduoti priekiniai 
žibintai, buferis, sparnai).  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Vasarines padangas su diskais 
R14, 4 skylės . Tel. 8 620 16 002. 
Rokiškis
• VW Sharan dalimis, 1996 m.  
Tel. 8 676 27 828. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Tvarkingą, veikiantį televizorių 
su pultu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 648 32 701. Rokiškis
• Mažai naudotą Cannon EOS 1200 
fotoparatą. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 88 950. Rokiškis
• Naują palydovinį imtuvą 
Openbox S3 Mini HD. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 687 92 860.  
Rokiškis
• 3D akinius. Dedamas telefonas, 
galima 3D žiūrėti filmus, yra 
pultelis. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekaba 150 Eur, plūgas 120 Eur, 
kultivatorius 140 Eur, lėkštės 160 
Eur. Galiu atvežti.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Kombaino Massey Ferguson 

tepalo siurblį, bulvių kombaino 
E-686 tepalo siurblius, 
hidrovariklius, transporterius ir 
kitas dalis. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Naudota 3 tonų talpą.  
Tel. 8 613 98 596.  
Rokiškis
• Traktorių Ford 7700 geros būklės, 
96 AG, padangos geros, visi 
mazgai veikia. Kaina 6200 Eur. 
Kultivatorių Konsklaid 6 metrų, 
1750 Eur. Galiu keisti į galingesnį 
traktorių su mano priemoka.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Įvairius žemės ūkio padargus ir 
techniką. Visa informacija telefonu. 
Tel. 8 610 60 425. Rokiškis
• Tvarkingą autokaro strėlę, 
kabinamą prie traktoriaus. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias 1 vnt., 22, 20, 13 cm 
diametro skriemulius.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• UAZ ratų stebules su pusašiais 
ir galinį tiltą UAZ. Galiu atvežti į 
Rokiškį. Tel. 8 616 35 640.  
Zarasai
• Gaz-53 greičių dėžę. Nauji 
dantračiai ir guoliai. Jėgos 
nuėmimo dėžutę, dvigubinimo 
reduktorių, pritaikytą prie šios 
dėžės. Tel. 8 616 35 640.  
Zarasai
• 4 m lėkštes. Tel. 8 655 79 167. 
Rokiškis
• Keičiu lenkišką vienavagį bulvių 
kombainą į bulvių kasamąją.  
Tel. 8 618 60 325.  
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Italijoje užsikrėtusiųjų 
koronavirusu skaičius 
perkopė 150

Italijos medikai naująjį 
koronavirusą diagnozavo 
jau 152-iem pacientams, iš jų 
trys – mirė, sekmadienio va-
karą pranešė Italijos civilinės 
gynybos tarnybos vadovas 
Angelo Borrelli.

Anksčiau sekmadienį skelb-
ta, jog COVID-19 diagnozuo-
tas maždaug 130 pacientų, du 
žmonės dėl šios ligos mirė.

Italijos valdžia nuo sekma-
dienio ėmėsi plataus masto 
priemonių viruso plitimui ša-

lyje pažaboti. Keliolika turis-
tų pamėgtų šiaurinių Italijos 
miestelių buvo uždaryti, duris 
užvėrė Milano katedra ir Ve-
necijos bazilika, buvo atšaukti 
žymiojo Venecijos karnavalo 
renginiai.

Italija sausio pabaigoje, pir-
moji iš Europos valstybių, pa-
skelbė nepaprastąją padėtį dėl 
COVID-19, paaiškindama, jog 
taip siekia paspartinti pasiruo-
šimus užkirsti kelią pavojingo 
naujo koronaviruso protrūkiui.

BNS inform.

D. Grybauskaitė teigia 
neketinanti grįžti 
į aktyvią politiką

Kadenciją baigusi Lie-
tuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė teigė nepla-
nuojanti grįžti į aktyvią 
politiką, dabartinę politinę 
kultūrą šalyje ji įvertino 
kaip pablogėjusią. 

„Manau, kad demokrati-
nėje valstybėje dešimt metų 
tikrai užtenka (...) Tikrai akty-
vioje politikoje nenoriu ir ne-
planuoju dalyvauti, bet vals-
tybės gyvenime dalyvausiu. 
Aš čia gyvenu, niekur neišva-
žiavau (...) Aktyvioje vidaus 
politikoje tikrai norėčiau ne-
dalyvauti“, – Vilniaus knygų 

mugėje šeštadienį kalbėjo D. 
Grybauskaitė. 

Paklausta apie kilusias 
įtampas dėl susisiekimo mi-
nistro Jaroslavo Narkevičiaus, 
ji nesiėmė detaliau komentuo-
ti šio klausimo, bet pažymė-
jo, kad politinė kultūra šalyje 
pastaruoju metu sumenko. 

„Politinės kultūros kar-
telė pažemėjo. Kaip ten kai 
kurie sako, „žemiau plintuso 
(grindjuostės – BNS)“, – tei-
gė buvusi šalies vadovė. 

D. Grybauskaitė Lietuvos 
prezidento poste dirbo dvi ka-
dencijas 2009–2019 metais.

BNS inform.

Lietuvai suteiktas A+ kredito reitingas
Tarptautinė kredito rei-

tingų agentūra „Standard & 
Poor’s“ pakėlė Lietuvai nu-
statytą ilgalaikį skolinimosi 
reitingą iš A į A+, agentūros 
nustatyta ilgalaikio kredito 
reitingo perspektyva – stabili.

Finansų ministerija tai vadi-

na istoriniu pasiekimu, prane-
šime pažymima, kad Lietuvos 
reitingas buvo pakeltas peršo-
kant tarpinę grandį – teigiamą 
perspektyvą. Tokie „peršoki-
mai“ reitinguose – išskirtiniai.

Tai aukščiausia kada nors 
Lietuvos turėta reitingo pozicija.

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

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS. Sa-
vaitės pradžioje 
būsite pasyvūs, ta-
čiau aplinkybės dė-

liosis palankia linkme. Puikus 
laikas kūrybinei veiklai, labiau 
nei paprastai ims traukti reli-
gijos, mistikos, dvasingumo 
temos. Aplankys daug puikių 
įžvalgų – dažniau pasikliaukite 
savo nuojauta. Savaitės vidu-
ryje sugrįš jėgos ir motyvaci-
ja – laikas aktyviai veikti. Ti-
kėtina, jog tvarkysite svarbius 
dokumentus, įvyks reikšmingi 
pokalbiai, susitarimai. Tinka-
mas metas kraustytis, tvarkyti 
reikalus, susijusius su trans-
porto priemonėmis. Savaitės 
pabaigoje mintys suksis apie 
finansinius klausimus. 

JAUTIS. Lau-
kia nelengva savai-
tė – įvairūs sukrė-
timai, finansiniai 

nuostoliai. Galite susidurti su 
netikėta konfrontacija, siekiais 
primesti svetimą valią, tikėti-
nas psichologinis spaudimas. 
Bus sunku pasipriešinti į jus 
nukreiptoms atakoms – ne-
sivelkite į atvirą kovą, kitaip 
rizikuojate smarkiai nukentėti. 
Sunkiu momentu pagalbos ran-
ka išties ištikimi bičiuliai, drą-
siai kreipkitės į juos paramos 
ir patarimo. Rekomenduojama 
vengti masinio susibūrimo vie-
tų, ypač antroje savaitės pusėje. 
Metas netinkamas didesnėms 
piniginėms investicijoms. Ga-
limos problemos su teisėsauga, 
mokesčių inspekcija. 

DVYNIAI. Ir 
toliau lydės klai-
dos ir nesusiprati-
mai – būkite atidūs 

atlikdami atsakingas užduotis, 
dirbdami su svarbia informa-
cija. Savaitės pradžia labai dar-
binga – nebus kada poilsiauti, 
reikės greitai suktis. Venkite 
dalyti pažadus, prieš tai neįsi-
tikinę, jog pavyks įvykdyti pri-
siimtus įsipareigojimus. Ne-
reikėtų blaškytis – tik pabaigę 
vieną darbą iki galo, imkitės 
kito. Trečiadienis sėkmingiau-
sia šios savaitės diena – imki-
tės sudėtingiausių, daug ryžto 
reikalaujančių darbų, aplinky-
bės dėliosis jums palankia lin-
kme. Savaitės pabaigoje  bus 
didesnė nesusipratimų kelyje 
tikimybė. 

VĖŽYS. Gali 
ištikti krizė – imsite 
abejoti dėl ankstes-
nių sprendimų. No-

rėsis nusišalinti, skirti daugiau 
laiko apmąstymams. Savaitės 
vidurys dinamiškas ir aktyvus, 
emocijos liesis per kraštus. 
Venkite pasiduoti impulsams, 
gerai apgalvokite savo žodžius 
ir veiksmus. Išaugs traumų, 
gaisrų, nesusipratimų kelyje 
tikimybė – išlikite sąmoningi. 
Maloniausios bus paskutinio-
sios savaitės dienos – aplinky-
bės dėliosis jums palankia lin-
kme, netrūks smagių akimirkų, 
sulauksite gerų naujienų. 

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Pir-

mosiomis savaitės 
dienomis norėsis 
inicijuoti permai-

nas, aktyviai siekti tikslų. Me-
tas veikti, tačiau būtina nuose-
kliai apgalvoti savo žingsnius, 
kitaip galite privelti lemtingų 
klaidų. Puikus laikas siekian-
tiems profesinių aukštumų, 
dirbantiems kūrybinėje sferoje. 
Spręsis finansiniai klausimai 
– tinka tvarkyti mokesčius, 
drausti savo turtą. Savaitės vi-
duryje norėsis plėsti akiratį, iš-
bandyti ką nors naujo, tikėtini 
kelionių pasiūlymai. Savaitės 
pabaigabus aktyvi  ir darbinga. 

M E R G E L Ė . 
Savaitė gali prasi-
dėti nemalonumais 
tarpusavio santy-

kiuose. Bus sunku objektyviai 
vertinti situaciją – dažniau 
pasikliaukite savo širdimi. 
Laikmetis reikalauja atidžiau 
pažvelgti į vidinį pasaulį, gy-
dytis emocines žaizdas, ieš-
koti tikrųjų nepasitenkinimo 
priežasčių. Tikėtina, jog daž-
niau ges technika, elektronika, 
transporto priemonės. Savaitės 
viduryje gali įvykti svarbūs 
finansiniai susitarimai, tai tin-
kamas metas tartis dėl geresnių 
sąlygų. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Susidursi-
te su aršia konku-
rencija, piktybiniu 

kenkimu, atviromis atakomis, 
ypač antrojoje savaitės pusė-
je. Tikėtinos finansinės pro-
blemos – netinkamas laikas 
investuoti, skolintis ar skolinti 
pinigus. Itin sudėtingas laiko-
tarpis verslininkams, taip pat 
tvarkantiems reikalus, susiju-
sius su nekilnojamuoju turtu, 
gyvenamąja vieta – galimi 
nuostoliai. Nesivelkite į konf-
liktines situacijas, ypač su au-
toritetingais, galingais žmonė-
mis. Savaitgalį verčiau rinktis 
ramų poilsį saugioje aplinkoje. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžioje lydės itin 
azartiškos nuotai-

kos. Laukia daug nuotykių ir 
netikėtumų. Gali užsimegzti 
slapti romanai ar atsinaujin-
ti seni meilės ryšiai. Sėkmė 
jums šypsosis, tačiau nevalia 
prarasti saiko, ypač pavojinga 
bus rizikuoti pinigais. Nesusi-
gundykite greitais praturtėjimo 
būdais – skaudžiai nusivilsi-
te. Savaitės viduryje išryškės 
nesusipratimai asmeniniuose 
santykiuose – būkite pakantes-
ni mylimiems žmonėms, kitaip 
neišvengsite galingų konfliktų 
ar net išsiskyrimų. Savaitės pa-
baigoje tikėtina prastesnė savi-
jauta, ypač reikėtų pasisaugoti  
turintiems problemų su inks-
tais, gimda. 

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
Šišnaudokite pa-
lankias aplinkybes. 

Galima laukti daugiau nesu-

sipratimų artimoje aplinkoje. 
Savaitės vidurys itin aktyvus 
– šnetrūks darbų, galite su-
laukti įdomių pasiūlymų, kvie-
timų keliauti ar kitaip plėsti 
pasaulėžiūrą. Tinkamas metas 
mokslams, profesinių įgūdžių 
tobulinimui, įvairioms prezen-
tacijoms. Kūrybinis potenci-
alas bus aukštumoje – nuolat 
jausitės įkvėpti. Antroji savai-
tės pusė kiek sudėtingesnė – 
išryškės  klaidos, tikėtini tar-
pusavio nesutarimai. Daugiau 
dėmesio skirkite savo savijau-
tai – gali atsinaujinti lėtiniai 
negalavimai. 

O Ž I A R A -
GIS. Svarbiausių 
ir atsakingiausių 
darbų imkitės sa-

vaitės pradžioje – tai sėkmin-
gas laikas, įdėtos pastangos 
nenueis veltui. Demonstruo-
kite valią ir ryžtą, nebijokite 
drąsiai kovoti už savo teises, 
siekti tikslų. Savaitės vidu-
ryje bus daug bendravimo, 
judesio, tikėtini svarbūs su-
tarimai, gali prireikti tvarky-
ti reikšmingus dokumentus. 
Gebėsite raiškiai ir įtaigiai 
reikšti savo mintis. Tinka 
kraustytis, spręsti klausimus, 
susijusius su transporto prie-
monėmis. Antroje savaitės 
pusėje nuotaikos ims niauk-
tis. Venkite aiškintis tarpusa-
vio santykius, susilaikykite 
nuo didesnių investicijų. 

VA N D E N I S. 
Turėsite galimy-
bę pagerinti savo 
finansinę padėtį. 

Tarkitės dėl geresnių sąlygų, 
pristatykite turimas idėjas. 
Seksis tiems, kurie dirba IT, 
prekybos srityse. Savaitės 
viduryje netrūks veiksmo ir 
nuotykių, laukia nuotaikin-
gos išvykos, smagios pažin-
tys. Puikus metas reklamai, 
prezentacijoms, profesinių 
įgūdžių tobulinimui. Galite 
sulaukti siūlymų vykti į ko-
mandiruotes . Savaitės pabai-
goje galimi nesusipratimai 
artimoje aplinkoje, buitinės 
avarijos. Dėmesio skirkite šei-
mos nariams, vaikams.

 ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
nuolat atsidursite 
įvykių sūkury-

je. Perdėtas dėmesys gali ne 
juokais išvarginti – ieškokite 
būdų nusiraminti, atsipalai-
duoti. Pasiteisins kūrybinė 
veikla, dvasinės praktikos. 
Savaitės viduryje prireiks 
tvarkyti finansinius reikalus 
– tinkamas metas tartis dėl 
geresnių sąlygų, ieškoti naujų 
ar papildomų uždarbio šalti-
nių. Išliks didelė klaidų bei 
nesusipratimų tikimybė – itin 
atidžiai tikrinkite ateinančią 
bei išeinančią informaciją, 
įsitikinkite, jog kiti gerai su-
prato jūsų žodžius. Savaitga-
lį netrūks norinčių palaikyti 
jums kompanijos, bus daug 
judesio.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
BRONĖ UŠECKIENĖ 1926.04.20 – 2020.02.18
Kamajų seniūnija:
KAZYS BALTRĖNAS 1935.02.15 – 2020.02.14

Policijos reitingas pasiekė rekordines aukštumas
Visuomenės pasitikėjimas 

policija yra aukščiausias per 
du dešimtmečius ir nusilei-
džia tik ugniagesių gelbėtojų 
populiarumui.

Policija šiuo metu pasitiki 
68,4 proc. apklaustųjų (sausį – 
64,2 proc.). 

„Pasitikėjimas policija (...) 
jis aukščiausias per 22 metus, 
kiek mes matuojame, nuo 1998 
metų, – tada policija buvo labai 
neigiamai vertinama. Šiuo metu 
aukščiau tik ugniagesiai gelbė-
tojai“, –  „Vilmorus“ vadovas 
Vladas Gaidys. Jo teigimu, ga-
lima tik spėti, ar policijos reitin-
go augimą lėmė tariamas vaiko 
pagrobimas Vilniuje, dėl kurio 
sausį mobilizuotos gausios po-

licijos pajėgos, tačiau galiausiai 
paskelbta, kad pagrobimo nebu-
vo. „Du momentai: vienas – mo-
bilizacija, kad greitai pavyko kaž-
ką mobilizuoti, o antras dalykas 
– pasirodė, kad ten nieko nebuvo, 
na, kažkaip gražiai išėjo (polici-
ja – BNS) iš tos situacijos, jie tų 
vaikų nepateikė kokiam pasity-
čiojimui, sklandžiai, skoningai 
pasibaigė gana kvaila situacija“, 
– komentavo V. Gaidys. 

Ugniagesiai-gelbėtojai pir-
mauja užsitikrinę 91,3 proc. pa-
sitikėjimą (sausį – 88,6 proc.). 
Trečioje vietoje – kariuomenė su 
nepakitusiu 62,2 proc. reitingu. 

Smuktelėjo pasitikėjimas 
prezidento institucija – dabar jis 
siekia 52,3 proc. (sausį – 58,4 
proc.).

Didesniais kaip 50 proc. 
vertinimais išsiskiria ir „Sodra“ 
(52,8 proc.), bažnyčia (52,6 
proc.), sveikatos apsaugos sis-
tema (51,2 proc.).

Labiausiai nepasitikima 
partijomis – jomis nepasitikėjo 
60,8 proc. apklaustųjų, Seimu 
– 55,2 proc., Vyriausybe – 30,7 
proc., teismais – 30,2 proc. 

Visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centras „Vilmo-
rus“ gyventojų apklausą atliko 
vasario 7-13 dienomis, apklaus-
ti 1020 žmonių.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.

Metų knygos – M. Gailiaus romanas „Oro“ 
ir V. Kazielos eilėraščių knyga „Alyvmedžiai“

 Metų knygomis skaitytojai 
suaugusiųjų prozos kategori-
joje išrinko Marijaus Gailiaus 
romaną „Oro“, o poezijos ka-
tegorijoje – Vytauto Kazielos 
eilėraščių knygą „Alyvme-
džiai“.

Lietuvos nacionalinės Marty-
no Mažvydo bibliotekos kasmet 
rengiamuose rinkimuose knygų 
vaikams kategorijoje nugalėjo 
Ignės Zarambaitės „Stebuklin-
gi senelio batai“, knygų paau-
gliams kategorijoje – Ilonos 
Ežerinytės apysaka „Skiriama 
Rivai“.

Už 2019-ųjų Metų knygas 
balsavo beveik 5000 daugiau 
skaitytojų nei pernai – iš viso 25 
tūkst. 882, pranešė M. Mažvydo 

biblioteka.
Akcijos „Metų knygos rinki-

mai 2019“ laureatai paskelbti ir 
apdovanoti šią savaitę vykstan-
čioje Vilniaus knygų mugėje.

Kultūros ministerija kiekvie-
nam knygų nugalėtojų autoriui 
įteikė 500 eurų premiją, visuo-
meninis transliuotojas laimė-
jusioms knygoms skirs po 500 
sekundžių eterio.

2020 metų akcija „Metų kny-
gos rinkimai“ bus skelbiama šių 
metų rudenį.

Metų knygos rinkimai vyks-
ta kasmet nuo 2005-ųjų. Šiemet 
skaitytojai labiausiai patikusias 
knygas rinko jau penkioliktą 
kartą. Akciją rengia Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka, Kultūros ministerija, 

Lietuvos nacionalinis radijas ir 
televizija bei Skaitymo ir kultūri-
nio raštingumo asociacija.

Skaitytojai mėgstamiausias 
knygas rinko ekspertų atrinktus 
kūrinių penketukus vaikų knygų, 
paauglių knygų, knygų suau-
gusiesiems ir suaugusiųjų poe-
zijos kategorijose. Atrinktos tik 
knygos, išleistos nuo 2018 metų 
rugsėjo 1 dienos iki 2019 metų 
rugpjūčio 31 dienos.

Šie Metų knygos rinkimai 
buvo susilaukę kritikos, kad į 
skaitytojų balsavimui eksper-
tų pasiūlytą penketuką nebuvo 
įtrauktas didelio populiarumo 
sulaukęs rašytojos Kristinos Sa-
baliauskaitės romanas „Petro 
imperatorė“.

BNS inform.

Siūloma atšaukti pernai dėl sausros paskelbtą ekstremalią situaciją
Žemės ūkio ministerija siūlo 

atšaukti pernai liepą dėl saus-
ros paskelbtą valstybės lygio 
ekstremalią situaciją šalyje. 

Atsižvelgiant į oro sąlygas ir 
tai, kad atlikti visi galimi veiks-
mai situacijos suvaldymui, sausio 
29 dieną Vyriausybės ekstrema-

lių situacijų komisija pritarė siū-
lymui atšaukti ypatingąją padėtį.  

Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos duomenimis, 2019-ųjų 
balandis buvo vienas sausiausių 
mėnesių per pastarąjį dešimtme-
tį – kritulių kiekis gerokai atsiliko 
nuo daugiametės normos. Sausra 
pasireiškė aktyviosios augalų ve-

getacijos metu ir pakenkė derliui. 
Savivaldybių duomenimis, 

bendras sausros paveiktas žemės 
ūkio naudmenų plotas atskiruose 
rajonuose  siekė 10-50 proc., ats-
kirų kultūrų derlingumas mažėjo 
20–40 proc. Dėl žalos atlyginimo 
kreipėsi 1682 ūkininkai.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
– Daktare, kiek man liko?
– Aš jums ką, gerbiamasis, į 

gegutę panašus?
***

Kalėjimo dvasininkas 
guodžia nuteistąjį:

– Kai išeisite į laisvę, mūsų 
parapija pabandys jums padėti.

– Oj, tik nereikia! Vagystės 
– sunkus darbas, čia reikia ir 
žinių, ir praktikos.

***
Paprastai geriausias draugas 

ištiesia ne ranką, o leteną.
***

Žmona barasi:
– Ar žinai, kiek visko išeitų 

už tuos pinigus, kuriuos tu 
prageri?

Vyras:
 – Žinau. Tau kailiniai, o man 

– nieko.
***

Net istorijos ratas, pasirodo, 
nepritaikytas mūsų keliams.

***
Susirinko lošti kortomis: 

vilkas, meška, zuikis ir lapė. 
Meška:

– O kas sukčiaus, tas gaus į 
snukį. Į smailą, rudą snukį.

***
Kuo moteris skiriasi nuo 

lapės? Lapė gudri, moteris – dar 
gudresnė. Juk lapė turi kailinius, 
o moteriai reikia juos kažkaip 
išprašyti.

***
Mokytoja moko vaikus 

dalybos. Ant lentos ji užrašė 2:2. 

Klausia:
– Kas parašyta?
Petriukas:
–Lygiosios!

***
Ginčas inteligentų šeimoje:
– Tavo metuose, sūneli, 

Jeseninas jau buvo garsus 
poetas!

– O tavo metuose, tėveli, 
Jeseninas jau seniai buvo 
miręs.

***
Kalbasi du vyriškiai:
– Iš kur eini?
– Iš žvejybos.
– Ir ką sugavai?
– Žmoną su meilužiu.

***
Teisėjas:
– Prašyčiau paaiškinti, 

kodėl skiriatės?
– Nes susituokėme.

***
Petriuko klausia, apie 

ką svajoja moksleiviai. Jo 
atsakymas:

– 20 proc. moksleivių 
svajoja padegti mokyklą, 30 
proc. – susprogdinti, o 50 proc. 
– ir padegti, ir susprogdinti.

***
Prieš ką nors nuspręsdamas, 

paklausiu, kaip toje situacijoje 
elgtųsi mūsų katinas. Ir tada 
jau sprendžiu, kas geriau: 
pavalgyti ar pamiegoti.

***
Geras daiktas tas internetas: 

prisėdai dviems minutėms, o 
sriuba ėmė ir iškepė.

Policininkai sustabdo seną 
automobiliuką. O ten senutė 
mokytoja. Policininkas sako jai:

– Taaaip, tamsta mokytoja. 
Dabar imkit šratinuką ir vietoj 
pasiaiškinimo šimtą kartų 
parašykit: „Daugiau niekada 
nevažiuosiu degant raudonam 
šviesoforo signalui“.

***
Kai jie susipykdavo, 

ji eidavo virti jam kavos. 
Nes spjauti į veidą – 
neinteligentiška.

***
Vairavimo instruktorius giria 

savo mokinę:
– Jūs padarėte neįtikėtiną 

pažangą! Aplenkėte štai tą 
traktorių neužsimerkusi.

***
Kalbasi du inteligentai:
– Įsivaizduok sau, kai 

žmonės arkliais važinėjo, 
avarijų buvo kur kas mažiau.

– Tikrai taip, nes vairuotojas 
galėjo pasikliauti ne tik savo 
protu.

***
Petriuko istorijos mokytojas 

klausia:
– Kokius šarvus nešiojo 

viduramžių kariai?
– Antkelius, pirštines, 

žiedmarškes, šalmą ir... atsnukį.
***

Automobilinė navigacija, 
įmontuota į blondinės 
automobilį, po savaitės 
nebeištvėrė ir pasiuntė ją po 
velnių.

Dienos BBQ!

Kauno g., 7 Rokiškis
Orų prognozė vasario 25-27 d.

Darbo dienomis 11-14 val.

BALDAI

• Labai geros būklės valgomojo 
baldų  komplektą - 4 kėdes ir 
staliuką. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 624 81 899. Anykščiai
• Ąžuolinę antikvarinę sofą, labai 
geros būklės. Kaina 249 Eur.  
Tel. 8 685 16 515. Rokiškis
• Labai geros būklės ištiesiamą 

miegamąjį kampą. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 622 69 106. Rokiškis
• Naudotą sofą-lovą. Miegama dalis 
160x200 cm. Geros būklės. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 616 47 160.  
Rokiškis
• Labai geros būklės elektrinę 
funkcinę lovą su nauju čiužiniu nuo 
pragulų. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 616 47 160. Rokiškis
• Naudotus minkštus svetainės 

baldus 2+1. Sofa tinkama miegoti. 
Reikėtų išvalyti gobeleną ir 
susiūti įplyšimą po porankiu. 
Veliūras nenutrintas, nesuplyšęs, 
konstrukcijos tvirtos, nesulūžę. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• 3 durų spintą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 29 362. Rokiškis
• Naudotą staliuką televizoriui. 
Tamsios spalvos. Kaina 15 Eur.  

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės sofą-lovą. 
Nesuplyšusi. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 625 37 548. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują, neišpakuotą dulkių siurblį 
Deebot600. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną, 
atidaroma iš viršaus. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 612 94 783.  
Rokiškis
• Kavavirę. Naudota tik du kartus, 
praktiškai nauja. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

DOVANOJA

PRAŠO PADOVANOTI

• Dovanoju vaikštynę.  
Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Drabužius mergaitei (68-92 cm) ir 
batus (21-25 cm).  
Tel. 8 657 48 987. Rokiškis

• Dovanoju šaldytuvą Snaigė, 
reikėtų pakeisti durelių gumas.  
Tel. 8 696 74 926. Rokiškis
• Dovanoju sekciją  Vilnius 4-1. 
Išsivežti patiems. Kavoliškis. 
Skambinti nurodytu telefonu.  
Tel. 8 614 25 831. Rokiškis
• Dovanoju šuniukus.  
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis

• Gal kas dovanojate ar pigiai 
parduodate nesunkią viengulę 
lovą Rokiškyje. Tel. 8 629 52 936. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Originalų vyrišką Armani 
laikrodį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 88 950. Rokiškis
• Naują sijoną, dydis M. Kaina 13 
Eur. Tel. 8 622 93 081.  
Rokiškis
• Mažai devėtus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius. Dydis 

50-IV. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Krikšto suknytę. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Keletą kartų dėvėtus, 3 vaikiškus 
kombinezoniukus nuo 3 mėn iki 2 
metukų berniukui. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

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


