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Senamiesčio progimnazijos jaunosios kvadrato žaidėjos – šalies čempionės – su treneriu Valdu Savicku.                                  Senamiesčio progimnazijos nuotr.

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

„Pagundoje“ korona viruso nėra

2 p.

Nuo kovo
mažėja 
AB 
„Panevėžio 
energija“ 
šilumos 
kaina 2 p.

Atbudusios 
erkės 
verčia 
sunerimti 2 p.

2 p.
Pavogė technikos 
už kelis tūkstančius

3 p.
Švietimo reforma 
už pusę etato

Triskart kvadrato čempionių treneris: 
apie populiariausią šalyje sporto šaką 
ir jos pergalių receptus

4 p.

4 p.
Juodupėnai pakartojo pernykštį pasiekimą:
vėl sidabro medaliai



2 psl.2020-02-28

Nepriklausomas rajono laikraštis

„Pagundoje“ korona viruso nėra
Vasario 26 d. prieš pie-

tus iš Rokiškio „Pagundos 
“viešbučio į Panevėžio res-
publikinę ligoninę išgaben-
tas blogai pasijutęs žmogus, 
prieš dvi savaites lankęsis 
Italijoje, Milane. Medicinos 
darbuotojai žmogų išgabeno 
besilaikydami instrukcijų 
dėl įtariamo koronaviruso, 
t.y. dėvėjo spec. aprangas.

Prieš pat 17 val. „Pagun-
dos“ savininkas Pranas Bla-
žys gavo leidimą sutvarkyti 
kambarį, kuriame gyveno 
svečias, įtariamas susirgęs 
korona virusu. Nors oficia-
lūs duomenys apie tai, ar iš 
tiesų šis neserga korona vi-
rusu, bus pateikti rytoj, va-
sario 27-ąją, tačiau išanks-
tiniais duomenimis, korona 
virusas svečiui iš Vilniaus 
nepasitvirtino. Tačiau vieš-
bučio verslui bereikalinga 
panika, savininko teigimu, 
atnešė nuostolių.

Kol laukta žinių apie 
svečio sveikatą, kambarys, 
kuriame jis gyveno, buvo 
uždarytas. P. Blažys atviras: 
jis niekada nerizikuotų nei 
svečių, nei personalo, nei 
savo saugumu. „Visi po vieš-
butį vaikštome. Jei būtų bent 
menkiausia pavojaus gali-
mybė, tikrai nerizikuotume 
žmonių sveikata“, – sakė jis. 
Todėl apie įtarimus buvo in-
formuoti ir viešbučio gyven-
tojai, ir tie svečiai, kurie tu-
rėjo įsikraustyti.  „Paaiškinau 
situaciją ir paprašiau palauk-
ti, kol bus žinomi prelimina-
rūs tyrimo rezultatai. Svečiai 
sutiko palaukti, ir sužinoję, 
kad nėra jokio pavojaus, juos 
apgyvendinome“, – teigė 
pašnekovas.

Susirgusio svečio kamba-
rys buvo sutvarkytas ir dezin-
fekuotas taip, kaip ir visi kiti 
viešbučio kambariai, kai iš jų 
išsikelia klientai.  P. Blažys 

mano, kad panika kilo be rei-
kalo. „Nereikia pamiršti, kad 
šalyje dabar yra ir gripo, ir 
kitų virusinių susirgimų atve-
jų. Natūralu, kad svečias, pa-
jutęs pirmuosius simptomus, 
kreipėsi į medikus. Tai geras 
požiūris. Medikai atvyko, 
žmogų išvežė, kad būtų atlik-
ti tyrimai, skirtas gydymas. 
Tai ne pirmas ir ne paskutinis 
atvejis, kai žmonės sunega-
luoja. Ir nereikia dėl to kelti 
panikos“, – sakė jis. Pasak 
pašnekovo, ne laiku sukelta 
panika jau atsilieps verslui: 
Rokiškio ir viešbučio vardas 
nuskambėjo šalyje. „Ir tie, 
kurie perskaitė, kad Rokišky-
je – korona virusas, nebūtinai 
perskaitys ir žinią, kad jo čia 
nėra“, – kalbėjo P. Blažys.

Apie 19 val. viešbutis „Pa-
gunda“ gyveno įprastu darbo 
ritmu: jo stovėjimo aikštelė 
pilna automobilių, pro švie-
čiančius vestibiulio langus 

buvo matyti, kaip viešbutyje 
užsiregistravo ir į antrą aukštą 
pakilo grupelė svečių.

Pakalbinta kaimynystėje 
gyvenanti moteris (prašiusi 
neviešinti jos pavardės), juo-
kėsi iš kilusios panikos. „Ar 
jaučiau grėsmę? Jokios. O juk 
gyvenu vos pora žingsnių nuo 
tariamo infekcijos židinio. Ir 
ką? Buvau teisi: įtarimai dėl 
korona viruso nepasitvirtino. 
O kiek panikos, kiek kalbų, 
kiek svarstymų būta. Jau vos 
ne izoliuoti žmones ruošėsi. 
Užuot panikavę, geriau lan-
gus atsidarykit, kambarį iš-
sivėdinkit. Pasivaikščiokit, 
pasidžiaukit puikiu oru. Bus 
daug daugiau naudos, nei sė-
dėsite prie kompiuterio ir save 
gąsdinsite. Juk paprasčiausias 
gripas nusineša daugiau gyvy-
bių, nei tas korona virusas“, – 
sakė ji.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Echoskopija
q Pilvo organų, inkstų, šlapimo pūslės, 
prostatos
q Širdies, krūtų
q Sąnarių
q Kaklo kraujagyslių
q Kojų arterijų, venų kraujotakos
q Nervų, pleuros ertmės, limfmazgių

IĮ „MedSem“, Panevėžio g. 16 A, Rokiškis
Tel. (8-676) 40903

Trečiadienio rytą prie viaduko susiformavo automobilių kamštis
Vasario 26 d., prieš pat 8 

val. ant viaduko susiforma-
vo nemenkas automobilių 
kamštis. Iš Rokiškio auto-
mobiliai išvažiavo be jokių 
problemų, o štai norintie-
siems įvažiuoti, teko prisi-
minti važiavimo spūstyje 
įgūdžius.

Ant paties viaduko stovėjo 
du automobiliai įjungtais ava-
riniais žibintais (matyt, vienas 
jų sugedo), tačiau jie dides-
nės problemos eismo srautui 
nekėlė. Kamščio pradžia pra-
dėjo formuotis ties posūkiu į 

Techninių apžiūrų stotį. Mat 
ten policija surengė nemenką 
reidą. Ant kelio buvo pastaty-
ti greitį ribojantys ženklai bei 
ženklas „Kontrolė“, automo-

bilius tikrino keturi policijos 
ekipažai. Visgi kamštis judėjo 
gana greitai: jį pravažiuoti pa-
vyko per maždaug 5-7 min.

„Rokiškio Sirenai“ sustab-

dytieji vairuotojai pasakojo, 
kad policijos pareigūnai tikri-
no vairuotojų blaivumą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Atbudusios erkės verčia sunerimti
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamento 
Rokiškio skyrius informuo-
ja, kad Rokiškio rajone 2019 
metais buvo užregistruoti 37 
Laimo ligos ir 14 erkinio en-
cefalito ligos atvejų. Serga-
mumo rodikliai tiek Laimo 
liga, tiek erkiniu encefalitu 
rajone 2019 metais yra aukš-
tesni, negu 2018 metais. Pri-
minsime, kad 2018 metais 
erkiniu encefalitu susirgo 11 
asmenų, o Laimo liga buvo 
diagnozuota 28 asmenims. 
Jei ankstesniais metais buvo 
stebimi erkių įsisiurbimai 
būnant miškuose, šiuo metu 
dažniau registruojami susir-
gimai  užsikrėtusiai erkei įsi-
siurbus gyvenamoje aplin-
koje. Tokia situacija yra dėl 
to, kad dėl besikeičiančių 
gamtinių sąlygų, plečiasi er-
kių populiacijos ribos ir tai 
verčia visus sunerimti.

Skiepytis 
nuo erkinio encefalito 
dar ne vėlu
Dabar, kol dar neprasidėjo 

šiltasis metų laikas – pats er-
kių aktyvumo periodas, tinka-
miausias laikas pasiskiepyti 
nuo erkinio encefalito, nes 
tai vienintelė ir efektyviausia 
priemonė, padedanti išvengti 
šios klastingos ligos.

Kad susiformuotų imuni-
tetas, būtinas tam tikras 2 – 3 
mėnesių periodas. Skiepijimo 
nuo erkinio encefalito kursas 
gali būti įprastinis ir pagreitin-
tas. Įprastinio skiepijimo metu 
pirmosios dvi dozės įskiepija-
mos 1-3 mėn. intervalu. Tre-
čiosios ir sustiprinančiųjų do-
zių įskiepijimo intervalai gali 
būti skirtingi ir tai priklauso 
nuo vakcinos rūšies. Po to, kas 
3 – 5 metai rekomenduotina re-
vakcinacija. Šiuo įprastu būdu 
rekomenduojama pasiskiepyti 
miško darbininkams, žmo-
nėms, mėgstantiems poil-

siauti miške, medžiotojams, 
keliautojams, grybautojams, 
uogautojams, miškingose 
vietovėse gyvenantiems žmo-
nėms. Skiepai nuo erkinio en-
cefalito – mokama paslauga. 
Kainą ir apmokėjimo tvarką 
nustato skiepijimus atliekanti 
įstaiga. Šiuo metu VšĮ Rokiš-
kio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centre vieno skiepo 
kaina – 21 euras. 2019 metais 
Rokiškio rajone nuo erkinio 
encefalito 1 kartą pasiskiepijo 
574 asmenys, 2 kartus - 522, 
3 kartus – 384 asmenys, 335 
asmenims šie skiepai buvo at-
naujinti (revakcinuoti).

Kaip užsikrečiama 
erkiniu encefalitu
Erkiniu encefalitu užsi-

krečiama įsisiurbus užkrėstai 
erkei arba geriant nevirintą, 

infekuotą erkinio encefalito 
virusu karvės ar ožkos pieną. 
Žmogus apie ligą sužino po 
kelių dienų ar 1– 4 savaičių, 
pajutęs panašius į gripą po-
žymius: pakilusi temperatūra, 
galvos skausmas, silpnumas,  
pykinimas, kartais viduria-
vimas. Pakilusi temperatūra 
laikosi apie 7 dienas, po to ji 
tampa normali arba šiek tiek 
aukštesnė, bendra būklė pa-
gerėja, tačiau po 3 – 5 dienų 
vėl pradedama karščiuoti, li-
gos požymiai kartojasi, pra-
sideda stiprūs galvos skaus-
mai, kartais sutrinka sąmonė. 
Šiai ligai būdingi liekamieji 
reiškiniai (apie 30 – 40 proc. 
atvejų), dėl kurių ilgam su-
trinka žmogaus darbingu-
mas, gali atsirasti neįgalu-
mas. Esant galvos smegenų 
pažeidimui, sutrinka rijimas, 
kalba, blogėja širdies darbas, 
kvėpavimas. Atsiradę paraly-
žiai gali suluošinti žmogų.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

Panevėžio departamento
inform.

Nuo kovo mažėja 
AB „Panevėžio energija“ 
šilumos kaina

Nuo 2020 m. kovo 1 d., 
perskaičiavus AB „Pane-
vėžio energija“ šilumos 
kainą, įvertinus kuro kainų 
pokytį – atpigus gamtinėms 
dujoms ir biokurui, šilu-
mos kaina mažėja 4,1 proc.

Nustatyta AB „Panevėžio 
energija“ šilumos kaina už 
suvartotą šilumos kiekį su-
daro 4,88 ct/kWh (be PVM). 
Gyventojams šiluma kai-
nuos 5,32 ct/kWh (su 9 proc. 
PVM), kitiems vartotojams 
– 5,90 ct/kWh (su 21 proc. 
PVM).

Palyginti su praėjusiųjų 
metų kovo mėnesiu, ši kovą 
centralizuotai tiekiamos ši-
lumos kaina yra 13,2 proc. 
mažesnė. Pernai kovą cen-
tralizuotai tiekiamos šilumos 
kaina sudarė 5,62 ct/kWh (be 
PVM).

Kiek teks gyventojams 
mokėti už suvartotą šilumą 
(šildymą ir karštą vandenį), 
priklauso nuo pastate suvar-
toto šilumos kiekio, kuriam 

įtakos turi pastato būklė, 
lauko oro temperatūra, patal-
pose norima palaikyti tempe-
ratūra ir namo šilumos ūkio 
priežiūra, už kurią atsakingi 
daugiabučių administratoriai 
ir šildymo bei karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojai. Pri-
klausomai nuo to, kiekvieno 
namo šilumos suvartojimas 
yra skirtingas, todėl sąskaitos 
dydį už šilumą didžiąja dali-
mi lemia šilumos suvartoji-
mas. Šilumos kaina visiems 
gyventojams atsiskaitomąjį 
mėnesį yra vienoda.   

Pagal nustatytą šilumos 
kainą perskaičiuojama ir 
karšto vandens kaina. Nuo 
2020 m. kovo 1 d. gyvento-
jams karštas vanduo kainuos 
4,47 Eur už kubinį metrą (su 
9 proc. PVM), jį ruošiant 
namo bendro naudojimo 
individualiuose šilumokai-
čiuose.

Daugiau  informacijos 
www.pe.lt

Rajono savivaldybės 
inform.

Pavogė technikos 
už kelis tūkstančius

Vasario 24 d., 9 val. pranešta, kad Rokiškio r., Pakriaunio 
k., iš neaptvertos ir nesaugomos sodybos teritorijos pavogta 
didžioji dalis kombaino „Niva“, iš nerakinamo klojimo pavog-
tas neeksploatuojamas ratinis traktorius „MTZ-52“, iš priesta-
to pavogtas neeksploatuojamas ratinis traktorius „MTZ-50L“. 
Nuostolis – 3000 eurų.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
inform.

Gesino dūmtraukį ir krūvą šiukšlių
Vasario 26 d. gaisrininkai į pagalbą kviesti du kartus: 08:55 

val. gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Pirties g., kieme dega 
lentų krūva, šiukšlės, padangos, o 11:15 val. gautas praneši-
mas, kad Liepų g., Aukštakalnių k., Kamajų sen., dūmtraukyje 
dega suodžiai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos inform.

Statybos Lietuvoje per metus pabrango 2,7 proc.
Statybos Lietuvoje sausio mėnesį, palyginti su 2019-ųjų sau-

siu, pabrango 2,7 procento. Per mėnesį – sausį, palyginti su per-
nai gruodžiu, statybos kainos sumažėjo 0,6 proc., pranešė Sta-
tistikos departamentas.

BNS inform.
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Švietimo reforma už pusę etato

Feisbukas ūžia. Paskelbtas 
konkursas rengti atnaujintas 
mokomųjų dalykų bendrąsias 
programas. Reikalavimai preten-
dentams rengti: daktaro laipsnis. 
Atlygis – kaip už pusę etato, kitaip 
sakant, 430 Eur į letenas. Darbo 
sutartis – pusei metų.

Rezultatą galima numatyti iš 
anksto. Tas pats, dovanokite, or-
ganas, tik kitoj saujoj. Kodėl? Nes 
reformuoti pradedama ne nuo 
to galo. Ne programas perkurti 
reikia. O susitarti, po perkūnais, 
koks tas švietimas apskritai bus. 
Nes dabar jis, dovanokit, kaip 
anekdotas apie kolūkį. Kolūkio 
susirinkimo darbotvarkė: pirmas 
klausimas – daržinės statyba, 
antras klausimas – komunizmo 
statyba. Kadangi daržinei lentų 
nėra, pereita iš karto prie antro 
klausimo. Pirmyn į šviesią ateitį, 
kas kad nuogu pasturgaliu.

 Apie švietimo reformą – kaip 
apie sniego žmogų, arba korona vi-
rusą: niekas nematė, bet visi kalba.  
Mes niekaip nesusitariam, koks tas 
švietimas turi būti. Oficialiai dekla-
ruojame, kad Lietuva – inovatyvių 
technologijų šalis, bent tokia sie-
kiame būti. O praktiškai iš moky-
klos darome gūdžius 1924-uosius: 
vienintelį kaimo kultūros židinį ir 
tamstamokytoją, vakarais lošiantį 
preferansą su miestelio elitu: kuni-
gu, nuovados viršininku ir aptieko-
rium. Kas kad kaime seniai neliko 
nei kunigo, nei policininko, nei 
aptiekoriaus... Būtent tai ir reiškia 
idėja Lietuvai – padaryti mokytoją 
prestižine profesija. Kad demokra-
tinėje visuomenėje kožnas praei-
damas kepurę nukeltų. Ir dar duotų 
pinigų. Kasmet – vis daugiau. Va ir 
visa reforma.

Ir nuoširdžiai stengiamės tai pa-
siekti. Todėl iki šios dienos ir veikė 
mokyklos su 7-30 vaikų. Todėl iki 
šiol toleruojamos jungtinės klasės. 
Nes ne vaikams mokyklos reikia, 
o bendruomenėms pastatų, kaimo 
žmonėms – darbo.  Lyg ir turėtume 
džiaugtis, kiekvienam kaimo vaikui 
– po personalinį pedagogą. Tik va, 
Valstybės kontrolė rėkia didžiosio-
mis raidėmis: žlugdote vaikų atei-
tį, auginate ištisą pašalpinių kartą. 
Atskirtis tarp didmiesčių ir likusios 
Lietuvos auga septynmyliais žings-
niais.

Artėja juoda demografinė krizė. 
2019 m. rajone gimė mažiau nei 
200 vaikų, o jei tiksliau – netoli 
180. Tai 9 pilnos klasės. Pasiskai-
čiuokim: keturios klasės J. Tūbelio 
progimnazijai, 3 – Senamiesčio. O 
likusias dvi dalinasi: „Ąžuoliukas“, 
Pandėlio, Juodupės, Obelių, Kama-
jų gimnazijos. Vidurkis – 8 vaikai 
mokyklai. Kapiec, liepto galas. Vis-
kas, daugiau vaikų nėra. Ir dar iš tų 
pernai gimusių neaišku, kiek Lietu-
voje lankys pirmąją klasę. Ir nepa-
našu, kad tendencijos keisis. Kitas 
mitas – trūksta mokytojų. Nė velnio 
netrūksta. Jų per daug. Todėl ir le-
sioja po nepilną etatą.

Švietimo programų atnaujini-
mas prieš švietimo reformą, tai, 
dovanokite, vežimo statymas prieš 
arklį. Teoriškai gražu, praktiškai – 
nevažiuoja. Programų atnaujinimas 
negali būti prieš reformą. Tam, kad 
progamų atnaujinimas būtų prak-
tinis, o ne teorinis ar su didelėmis 
išlygomis pritemptas už ausų, būti-
na materialinė bazė. Jei mes norime 
Lietuvą padaryti inovacijų šalimi, 
tai laboratoriją žmogus turi pamaty-
ti ne paveikslėlyje ir ne universitete, 
o mokykloje. Ir ne baigiamosiose 
klasėse. Pasiskaičiuokim, kiek rei-
kės lėšų įrengti kiekvienoje moky-
kloje fizikos, chemijos, biologijos 
laboratorijas. Jei vidurinysis išsila-
vinimas, tai jis vienodai vidurinysis 
ir Vilniuje, ir Rokiškyje, ir Pandėly-
je, Juodupėje, Obeliuose, Kamajuo-
se. Vadinasi, kiekviena mokykla turi 
turėti panašias galimybes ir bazes. Ir 
jei nereformavę švietimo tinklo jas 
įrengsime, bus kaip su remontais: 
pirma įrengsime laboratorijas, pas-
kui uždarysime tuščias mokyklas. 
Jei visgi bus nuspręsta pataupyti, 
tai, sutikite, dviejų Lietuvų praraja 
vis gilės: vilniečiai, kauniečiai mo-
kysis inovatyviais metodais, mū-
siškiams – viduriniojo išsilavinimo 
ekonominis variantas. Todėl dabar, 
nesutvarkius mokyklų tinklo, nau-
jinti bendrojo lavinimo programas, 
yra tas pats, kaip už pusę milijo-
no išsiaiškinti, ar Klaipėdai reikia 
tramvajaus. Tų naujų programų tie-
siog nebus kur įgyvendinti.

Toliau, jei mes norime technolo-
gų o ne vadibybininkų (jie patys taip 
užrašo savo profesiją CV), tai me-
tas labai atsakingai pagalvoti, kiek 
mums reikia talentingų dailininkų ir 
literatų, kuriuos teoriškai turėtume 
atleisti nuo chemijos ir fizikos mo-
kymosi, ir kiek mums reikia fizikų, 
chemikų, biologų ir matematikų, ku-
riems leisime nesimokyti istorijos ir 
literatūros. Demokratinio profiliavi-
mo dėka mes jau seniai nebeturime 
tiksliukų, o ir menininkais pasigirti, 
deja, negalime. Užtat kasmet suge-
neruojame milžinišką srautą viduti-
nybių: įvairiausių mosčių vadibybi-
ninkų, administratorių, viešųjų ryšių 
specialistų, ir kitų nekvalifikuotos 
darbo jėgos su diplomu atstovų, 
kurie ir sakinio nesugeba be klaidų 
parašyt. Ir kurių nė už ačiū niekam 
nereikia. Ir su kuriais jokia inova-
cijų valstybe netapsime. Nes profi-
liavimo dėka šiems vaikams leista 
tiesiog nesimokyti. Ir to dėka jie 

negali stoti į jokią specialybę, kuriai 
reikalingas geras tiksliųjų moks-
lų išmanymas. Nes ne universiteto 
darbas, dovanokit, būsimuosius in-
žinierius-konstruktorius ar techno-
logus Pitagoro teoremos mokyti. 
Ir netgi tokios romantiškos specia-
lybės, kaip drabužių dizaineris, at-
stovas turi mokėti pasiskaičiuoti ir 
medžiagos išeigas, ir brėžinius nusi-
braižyti, ir pažasties prakarpą pagal 
tam tikras formules apskaičiuoti. 
Dydžiams nuo 36 iki maždaug 56. 
Vien gražiai piešti nepakanka. Kai 
aš moksleivių ekskursijai pasakojau 
apie dizainerio-maketuotojo darbą, 
žinot ką iš jų išgirdau? O gi tai, kad 
tokios specialybės jie nesirinktų, 
nes... čia reikia daug mokytis. Su 
kuo jus visus ir sveikinam.

Jei mes norime užauginti ne va-
dybininkus, o inžinierius konstruk-
torius, biotechnologus, astronomus, 
atominės fizikos atstovus, tai priva-
lomojo matematikos egzamino 12-
oje klasėje neužtenka. Reikia juos 
ruošti nuo pirmos klasės. Ir nereikia 
apsimesti, kad žmogus „prie meno“ 
nesupranta matematikos. Ar mate-
matikas nesupranta literatūros. Vis-
ką jie supranta. Kad nenori moky-
tis, tingi, tai čia jau kitas klausimas. 
Dabar madinga mokyklose ugdyti 
kritinį mąstymą, mokyti analizuoti 
ir t.t. O PUPP egzaminai rodo, kad 
nemažai mūsų moksleivių elemen-
tariai nesuvokia perskaityto teksto. 
Kritiniai mąstytojai ir analitikai, 
vadinasi. Po dešimties metų moky-
kloje. Ir šitie vargo mąstytojai prieš 
kiekvienus rinkimus rėkia, kad bū-
tina atimti babytės pasą. Babytė, 
atsiprašant, ir Baltijos kelyje sto-
vėjo, ir Sąjūdžio laikraščius skaitė, 
ir Sausio 13-ąją Lietuvą gynė su 
rankinuku prieš tankus, ir bloka-
dą išgyveno. Ir ją gyventi moko ir 
valdžią rinkti pretenduoja iclius, po 
keturių metų studijų universitete 
savo CV be klaidų parašyt nesuge-
bantis.

Verkiama dėl kvalifikuotų mo-
kytojų, ypač provincijoje, trūkumo. 
Bet patogiai pamirštama, kad visos 
mūsų mokyklos apsirūpino interak-
tyviomis lentomis, moderniausia 
technika. Galbūt metas pagalvoti 
apie tai, kur tas technologijas pa-
galiau panaudoti? Pavyzdžiui, prieš 
gerus dešimt metų verslo konfe-
rencija tarp Vilniaus, Niujorko ir 
Klumpiabalių buvo kažkas vau. Da-
bar gi, turint technines priemones 
juk galima suorganizuoti universite-
tų dėstytojų chemijos, fizikos, mate-
matikos paskaitas nuotoliniu būdu. 
Kodėl to bijoma? Ir tą galima daryti 
net ne vakar, užvakar. Prieš dešimt 
metų tam jau buvo visos galimybės. 
Kam tos išmaniosios lentos, tech-
nologijos perkamos? Kad būtų kur 
musei nutūpt? Kad būtų kur komisi-
jas pavedžiot?

Kita svarbi problema: išgrynin-
ti mokyklos funkcijas. Mokykla 
– švietimo įstaiga. O ne valgyklos, 
prieglaudos ir socialinių paslaugų 
centro hibridas. Į mokyklą ateinama 
ne pasėdėti, ne pavalgyti, ne paben-
drauti ir smagiai praleisti laiką, o 
mokytis. Todėl reikia nustoti žaisti 

vaikų darželius su integracijomis, 
neturint tam resursų. Baikit jūs, vie-
nąkart, iš vaikų, turinčių specialiųjų 
poreikių, tyčiotis. Jei jus kas paso-
dintų 8 val. trukmės paskaitoje apie 
Higso bozonus mandarinų kalba, ką 
jūs darytumėt? Kokią valandą apsi-
mestumėt, kad klausotės, vėliau im-
tumėt ieškoti įdomesnių užsiėmimų. 
Suaugęs žmogus, išsilavinęs, kultū-
ringas, mokantis sutelkti dėmesį. O 
jūs įsivaizduokite vaiką, kuriam vi-
sos matematikos, geografijos, istori-
jos ir kitos pamokos – ta pati pas-
kaita mandarinų kalba apie atomo 
sudėtį. Ir jei jis pradeda erzėti, tam-
pa tautos priešu. Štai vienos moky-
klos direktorius džiaugiasi: vienas 
spec. poreikių vaikas klasėje pamo-
koje mokslo metų pradžioje ramiai 
išsėdėjo 5 min, o mokslo metų pa-
baigoje – 15 min. O jūs atleiskite, 
ką 40 min. mokslo metų pradžioje, 
ir 30 min. mokslo metų pabaigoje 
veikė visa likusi klasė? Žiūrėjo mo-
nospektaklį? Niekas nesiūlo tų vai-
kų uždaryti kažkur toliau nuo visuo-
menės. Bet ir iš jų tyčiotis nereikia. 
Kalbant apie integraciją, teoriškai 
kalbama apie padėjėjus, specialius 
pedagogus, kurie skirti tam vaikui 
lavinti. O ne knygelėse juos kas 
nors matė? Kodėl toks žmogus tem-
piamas už ausų iki 10 klasės, nors 
realiai jis ir septynių klasių kurso 
neįveikia. Gal geriau plėsti speci-
alizuotas mokymo įstaigas, kad tas 
vaikas ne sėdėtų su vaizdu į musę 
ant Pitagoro teoremos brėžinio, ar 
mokytojo lieptas, gėlytes spalvintų, 
o mokytųsi to, ko jam reikės: pagal 
galimybes susiskaičiuoti pinigus, 
susitvarkyti buitį, pasirūpinti savimi 
ir artimaisiais, išmokti meistrauti. 
Tačiau kai į vaiką žiūrima ne kaip 
į žmogų, su jo, šiuo atveju, ypatin-
gais poreikiais, o į tiesiog dar vieną, 
tik gerokai dosnesnį, krepšelį... Taip 
ir lieka integracija gražia „pakazū-
cha“.

Kitas skaudus klausimas: pra-
dinukų mokymas arti namų. Ką 
reiškia „arti“? Esant minėtai demo-
grafinei situacijai? Ar mes ir toliau 
toleruosime 7 vaikų mokyklas? Jei 
taip, tai mes turėsime ir jas išlaikyti, 
aprūpinti, skirti mokytojus. Ir koks 
skirtumas, kaip jas vadinsime: mo-
kyklomis, skyriais, filialais, faktas 
toks, kad reiks išlaikyti pastatą ir 
personalą. Jei nuspręsime atsisakyti, 
reiks spręsti pavėžėjimo klausimą.

Atrodytų, tai akivaizdūs dalykai. 
Bet per 30 metų iki tų akivaizdžių 
dalykų – kaip iki Mėnulio pėsčio-
mis ir be kopėčių. Prikurta krūva 
neveikiančių strategijų. Pristeigta 
visokių planavimo ir kontrolės įs-
taigų. Dabar dar buriama viena pa-
pildoma „pusetatininkų“ grupė. Ku-
rios darbas lengvai prognozuojamas 
– kaip jau sakiau, tas pats organas, 
tik kitoj rankoj. Nes jei avarinės bū-
klės name perklijuosime tapetus, jis 
dvaru netaps. Mokymo programų 
atnaujinimas – tai tik nauji tapetai. 
Kuriuos ant seno namo sienų netgi 
prilipdyti sunku. O dėl kiauro stogo 
po didesnio lietaus jie patys atšoks. 
Ir reikia pasisaugoti, kad paskui 
tapetus ant galvų neimtų kristi ir dar 

ir stogo balkiai.
Visuotinės reformos tikėtis sun-

ku. Nes švietimo sistema reformuo-
jama 30 metų. Be aiškios krypties ir 
strategijos. Nes strategų nėra. Yra 
tik geri, uolūs vykdytojai. Kurie be 
žemėlapio ir nurodymų, patys kryp-
ties nemato.

Ir noro reformuotis nėra. Nes re-
forma, ypač radikali, kai sprendimai 
vėluoja 30 metų, bus skausminga. 
Kiekvienas pavėluotas sprendimas 
brangus ir skausmingas. Tokių nie-
kas nenori, ypač tada, kai kas antri 
metai po rinkimus. Todėl norima 
nuoširdžiai apsiriboti pusiniais, 
ketvirtiniais ar dešimtadaliniais 
sprendimais. Kad lyg ir reforma 
vyktų, bet niekas nenukentėtų: ir 
kaimo mokyklos liktų, ir pastatų 
išlaikymui tūkstančiai pro kaminą 
deginami būtų, ir mokytojai dras-
tiškai mažėjant mokinių skaičiui, 
išsaugotų savo darbo vietas. Ir ne 
tik išsaugotų, bet ir algos augtų, 
nepriklausomai nuo to, kokius re-
zultatus demonstruoja moksleiviai. 
Todėl ir reforma trisdešimt metų iš 
esmės sukasi apie nieką: ateina an-
troji reformatorių karta. Užuot ieš-
kojus vieningų sprendimų, kur kas 
geriau švietimo sistemą suskaidyti 
į 60 sritinių kunigaikštysčių, lai jie 
ten patys žinosi, jei nori, kaimo lik-
tarnias gesina... Ant savo galvos, 
taip sakant. Todėl ir turime dvi Lie-
tuvas, vis sparčiau tolstančias viena 
nuo kitos.

Strateginį mąstymą turintis žmo-
gus – retas unikalus lobis. Ir jų, 
švietimo sistemoje, pripažinkime, 
su žiburiu nerasi. Ir veikti jiems ten 
nėra ką. Teoriškai šviesiausi vals-
tybės protai, prestižinės specialy-
bės korifėjai prisireformavo tiek, 
jog Valstybės kontrolierius Arūnas 
Dulkys pareiškė, kad dabartinė 
švietimo sistema Lietuvoje ruošia 
naujus pašalpų gavėjus ir griauna 
žmonių gyvenimus. Šioje srityje 
susikaupusios problemos išaugo iki 
nacionalinio saugumo klausimų ly-
gio. AčiŲ, tskant. Ir rezultatai tokie, 
nes visos reformos susiveda į tai, 
kaip sugrąžinti tarpukario mokyklą. 
XXI a. kurti mokyklą, kuri jau prieš 
šimtą metų nebuvo novatoriška? Jei 
moksleivių lietuvių kalbos ir litera-
tūros olimpiadoje rašinio tema yra, 
dovanokit, apie žemdirbiškas verty-
bes? Ir šitie žmogai, kurie galvojo 
šitas temas, dabar atnaujins progra-
mas? Ką jie gali beatnaujinti? Juos 
pačius atnaujinti reikia.

Mes net nežinome, koks švieti-
mas turi būti kitąmet, o ką kalbėti 
apie 10-15 metų. Viskas, ką galima 
išstenėti, tai copy-paste papigiai, už 
pusę etato, perrašyti programas, ir 
apsimesti, kad nuveiktas milžiniš-
kas darbas. Užtai ir rezultatai tokie: 
norėjome tapti inovacijų šalimi – 
priperėjome vadibybininkų, kuriais 
apsirūpinom šimtui metų priekin. 
Ir toliau tebeperėsime. Nes negabus 
nemokytas vidutiniokas daugiau ne-
išsteni. Atradimams reikia proto, ta-
lento, žinių, žingeidumo, nestandar-
tinio mąstymo ir terpės tam talentui 
skleistis. Ir bent vienos normalios 
laboratorijos rajonui, pradžiai.
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Triskart kvadrato čempionių treneris: apie populiariausią 
šalyje sporto šaką ir jos pergalių receptus

Juodupėnai pakartojo pernykštį pasiekimą: vėl sidabro medaliai
Vasario 15 d. Radviliš-

kio r. Baisogalos gimna-
zijoje vykusiose Lietuvos 
mokyklų žaidynių kaimo 
vietovių mokyklų kvadrato 
(gim. 2007 ir jaunesnių) fi-
nalinėse varžybose puikiais 
pasiekimais džiugino Juo-
dupės gimnazijos jaunieji 
kvadrado žaidėjai (V. Sa-
vicko nuotr). 

Šiose varžybose susitiko 
keturios stipriausios Lietu-
vos berniukų komandos  iš 
Radviliškio, Skuodo, Rokiš-
kio, Marijampolės rajonų. 
Juodupėnai į varžybas vyko 

kovoti dėl aukščiausių vietų. 
Juodupės gimnazija gar-

sėja puikiomis šios sporto 
šakos tradicijomis, jos vaiki-
nų ir merginų komandos yra 
„etatinės“ yra šalies kaimo 
vietovių mokyklų varžybų  
finalų dalyvės ir nuolatinės 
prizininkės. 

Štai ir pernai Juodupės 
gimnazijos vaikinų komanda 
kvadrato finalinėse varžybo-
se pasirodė labai sėkmingai: 
tapo kaimų mokyklų varžybų 
šalies vicečempionais.

Kaip sakė treneris Valdas 
Savickas, vaikai demonstra-
vo gerą žaidimą, kovingumą, 

ištvermę, darnų komandi-
nį žaidimą. Ir jiems pavyko 
pakartoti pernykštę sėkmę: 
Jų rankose – vėl sidabro me-
daliai. Jais buvo apdovanoti 
Juodupės gimnazistai Nojus 
Baravikovas, Arnoldas Be-
lovas, Kristupas Gaidama-
vičius, Einius Igaunis, Ga-
brielius Matiukas, Domantas 
Narbutis, Mantvydas Narbu-
tis, Kajus Pupienis, Danielius 
Stočkus, Agnius Ševiakovas.

 Komandą varžyboms pa-
rengė treneris Valdas Savic-
kas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Jei reiktų rinkti tikrąją 
Lietuvos sporto religiją, oran-
žinis kamuolys ko gero nusi-
leistų kvadrato kamuoliui. Ši 
sporto šaka demokratiška: 
nereikalaujanti nei didelio 
ūgio, nei kitų fizinių duome-
nų. Nereikia ir didelių investi-
cijų: tik aikštelės ir kamuolio. 
Todėl ją žaidžia kiekviena mo-
kykla, kiekviena klasė, netgi 
daugiabučio kiemas. Kaip 
sako treneris Valdas Savickas, 
vargu ar daug yra tokių, kurie 
nė karto gyvenime nežaidė šio 
įdomaus, įtraukiančio žaidi-
mo. Tad ir talentų, ir šios spor-
to šakos ekspertų mūsų šalyje 
pilna. Tad ir konkurencija dėl 
lyderystės – milžiniška. Ir vis-
gi Rokiškio Senamiesčio pa-
grindinės mokyklos merginų 
komanda jau trečiąjį kartą 
iš eilės tapo šalies čempione. 
Šiemet ir mokyklos vaikinai 
pradžiugino puikiais pasieki-
mais: nepralaimėję nė viene-
rių rungtynių, jie tapo šalies 
čempionais.

Treniravosi 
nuo rugsėjo
Kvadratas – neatsiejama Se-

namiesčio progimnazijos mo-
kyklos kultūros ir kasdienybės 
dalis. Su šia sporto šaka moks-
leiviai susipažįsta jau pirmojoje 
klasėje ir sėkmingai tobulina 
įgūdžius. Pradinėse klasėse 
vaikus rengia mokytojas Remi-

gijus Beconis. Penktoje klasėje 
iš jo kvadrato komandas perima 
treneris Valdas Savickas. Tokio 
darnaus bendradarbiavimo dėka 
faktiškai nejuntama kartų kaita. 
Ir šiemet komandą paliks trys 
šeštokės, jų įpėdinėmis taps bū-
simosios penktokės. Tiesa, perė-
jimas nėra visiškai automatinis: 
keičiasi žaidžiančių komandos 
narių skaičius, taktika. Tačiau 
jau dabar yra ketvirtokių, kurios 
puikiai įsijungė į vyresnių mer-
gaičių komandą.

Specialios kvadrato treni-
ruotės moksleiviams rengiamos 
kartą per savaitę. Ir, žinoma, 
daug dirbama kūno kultūros pa-
mokų metu. 

Didelę naudą jauniesiems 
Senamiesčio progimnazijos 
talentams teikia ir bendros tre-
niruotės, varžybos su Juodupės 
gimnazijos moksleiviais. „Ir 
mums, ir jiems šis bendradar-
biavimas labai svarbus. Kokią 
naudą jis atneša, matyti iš pas-
tarųjų metų abiejų mokyklų 
komandų rezultatų: jos nuolatos 
tarp finalų dalyvių ir prizinin-
kų“, – sakė treneris V. Savickas. 

Šioms varžyboms komandos 
rengėsi jau nuo pat rugsėjo.

Pergalės receptas – 
žibančios akys
Koks yra pergalės receptas? 

Treneris V. Savickas teigė, kad 
didžiulio pasirinkimo, iš ko 
burti komandas, nėra. Rajone 
mažėja vaikų. Tad tenka dirbti ir 

rengti tuos vaikus, kurie ateina 
į mokyklą. Ir jie tampa čempi-
onais. 

Treneris neslėpė: dar gerokai 
iki varžybų jis tikėjo abiejų – ir 
berniukų, ir mergaičių – koman-
dų sėkme. „O nuojauta manęs 
paprastai neapgauna“, – sakė 
treneris. 

Pagrindiniai dalykai: nuolati-
nis darbas, komandos telkimas, 
bendradarbiavimo ugdymas. 
Treneris neslepia: sudominti 
vaikus aktyvia veikla, nuvilioti 
nuo kompiuterio ir mobiliojo 
telefono, yra nemenkas uždavi-
nys. Visgi komandų nuolatinė 
sėkmė, asmeninis žaidėjų tobu-
lėjimas, žibančios vaikų akys, 
gebėjimas susitelkti sunkią 
akimirką, rasti savo gretose ly-
derius, jais pasitikėti, rodo, kad 
pasirinkta taktika yra teisinga.

Čempionų titulai
Lietuvos mokyklų žaidynių 

finalinėse kvadrato varžybose, 
surengtose Senamiesčio progim-
nazijoje, mergaičių grupėje var-
žėsi šeimininkai, Vilniaus Petro 
Vileišio progimnazijos, Šiaulių 
Jovaro progimnazijos, Kauno r. 
Domeikavos gimnazijos ekipos.  
Trenerio teigimu, visos koman-
dos buvo labai stiprios. Laimėti 
galėjo bet kuri komanda. Tačiau 
Senamiesčio merginų pergalė – 
ne sėkmės elementas.Tai darbo 
ir pastangų vaisius. 

Štai šioje komandoje žaidžia 

triskart šalies čempionės Smiltė 
Davainytė, tapusi naudingiau-
sia turnyro žaidėja, bei Dovilė 
Vaičiontytė. Dukart čempionės 
– Viltė Eidukaitė ir Gabija Šilei-
kaitė. Čempionėms tapo Liepa 
Rudnickaitė, Karina Sapagova, 
Simona Samuilovaitė, Smiltė 
Jasiūnaitė, Luknė Gabrielė Gal-
vydytė, Smiltė Aleksiejūtė ir 
Liepa Bulovaitė.

Senamiesčio progimnazijos 
vaikinai varžėsi su Vilniaus An-
tano Vienuolio progimnazijos, 
Plungės „Ryto“ pagrindinės 
mokyklos beiVilkaviškio r. Pil-
viškių „Santakos“ gimnazijos 

Senamiesčio progimnazijos merginų pergalės šokis.     Progimnazijos nuotr.
Naudingiausia žaidėja – Smiltė 
Davainytė.

ekipos. Kaip ir merginos, rokiš-
kėnai vaikinai nepralaimėjo nė 
karto. Naudingiausiu koman-
dos žaidėju išrinktas kapitonas 
Karolis Zizas. Kiti komandos 
nariai: Džiugas Verbilis, Tautvy-
das Pilibaitis, Justas Pašakarnis, 
Lukas Roščinas, Donatas Juo-
zėnas, Gustas Švelnys, Paulius 
Šnioka. Už palaikymą koman-
dos dėkingos moksleivių tė-
vams, draugams, mokytojams.

Už gražias varžybas dė-
kojama rėmėjams: Rokiškio 
mėsinei, kurios marškinėlias 
dvejus metus puošiasi merginų 
komanda, Rokiškio sūriui, me-

rui, dovanojusiam kamuolius 
komandoms ir geriausiems jų 
žaidėjams bei Kūno kultūros ir 
sporto centrui, visoms koman-
doms įsteigusiam medalius. 

Senamiesčio progimnazija 
komandoms dovanojo saldžiuo-
sius prizus. 

Už pagalbą varžybų rengi-
mui padėkos nusipelno arbitrai: 
Audrius Rinkevičius, R. Be-
conis, Vytautas Vajega, Valdas 
Barzdonis, Arūnas Navickas, 
Virgilijus Barauskas, bei vyr. 
teisėjas Edmundas Ščiuplys.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką į Strateginio 
planavimo, investicijų ir viešųjų pir-
kimų skyriaus pakaitinio vyriausio-
jo specialisto viešiesiems pirkimams 
(koeficientas – 7,86, karjeros valsty-

bės tarnautojas) pareigoms užimti (iki grįš laikinai 
negalintis eiti šių pareigų karjeros valstybės tar-
nautojas). 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
skelbia atranką Pandėlio seniūnijos darbininko pa-
reigoms užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)), pastoviosios dalies koeficien-
tas nuo 4,0 iki 4,08 (pareiginės algos baziniais dy-
džiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties 
(metais).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 0958

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė 2020 m. kovo 
12 d. 10–13 val. savivaldybės 8 aukšto salėje priims 
iš anksto užsiregistravusius gyventojus savivaldy-
bės pareigūnų galimo piktnaudžiavimo, biurokra-
tizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir lais-
vių viešojo administravimo srityje klausimais. 

Gyventojai registruojami nemokamu Seimo 
kontrolierių įstaigos telefonu 8 800 22 100. 

Panašu, kad aplinkos švarinimo akcijos „Darom“ 
savanoriams rokiškėnams vėl bus ką veikti

„Rokiškio Sirena“ dalinasi skaitytojo atsiųstomis nuotraukomis, užfiksuotomis miškelyje, šalia grūdų elevatoriaus. 
Panašu, kad balandžio 18 dieną vyksiančios aplinkos švarinimo akcijos „Darom“ savanoriams vėl bus ką veikti. Visur 
pilna neatsakingai išmestų senų padangų ir kitų šiukšlių. 

„Vedžiodamas šunis pačiame Rokiškyje, miškelyje ir upelyje radau labai daug šiukšlių. Šiuo metu aplinkos tarša itin aktuali 
tema, gal reikia paviešinti tokį neatsakingumą,“ - rašė rokiškietis.

„Rokiškio Sirena“ dar kartą primena, kad senos padangos priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje 
Donelaičio g. 16, Rokiškis. Gerbkite gamtą ir būkite atsakingi, nešiukšlinkite.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

MOBILIEJI TELEFONAI

• 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
• Nokia 302; 3110c; 215. Visi 
telefonai veikia puikiai. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis
• Visiškai naujas, dviejų diapazonų 
stoteles Baofeng uv-5r. Komplekto 
kaina tik 50 Eur + dovanų ausinės. 
Vieneto kaina 28 Eur.  
Tel. 8 622 34 989. Rokiškis
• Samsung S8. Skilęs stiklo 
kampas, naudotis netrukdo, pilnas 
komplektas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Huwei 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 
be strigimų. Šiek tiek nustrynę 
telefono šonai. Puikiai veikiantis 
telefonas, visa dominanti 
informacija telefonu. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, esu be žalingų 
įpročių. Turiu traktorininko 
kategorijas TR1, TR2 ir SZ.  
Tel. 8 622 55 799. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo. Apskaitą tvarkau nuo 
pirminių apskaitos dokumentų iki 
finansinės atskaitomybės. Rengiu 
ataskaitas Sodrai, VMI, Statistikai, 
Registrų centrui. Dirbu nuosava 
Rivilės programa. Tel. 8 699 41 
889. Rokiškis
• Ieškau sargo darbo.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas degalinės operatorius, 
degalinėje adresu Žemaitės g. 
2c, Rokiškis. Tel. 8 614 56 408. 
Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui, krovininio transporto 
šaltkalviui-remontininkui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingas ekskavatorininkas 
su patirtimi dirbti 18 t ratiniu 
ekskavatoriumi. Nuolatiniam 
darbui. Tel. 8 650 33 383.  
Rokiškis
• Reikalingi žmonės pjauti biokurą. 
Suteikiamas apgyvendinimas, 
jei reikia, mokame kas 
savaitę. Visos soc. garantijos, 
draugiška kompanija. Išsamesnė 
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 priklausonai nuo 
išdirbio, nuo 500 Eur/m3.  
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai stogų 
tvarkymo darbams.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis
• Ieškomas mini ekskavatoriaus 
operatorius dirbti 3,5t. technika. 
Ieškome savo darbą išmanančio 
žmogaus su patirtimi. Privalumas 
– vairuotojo C kategorijos 
pažymėjimas. Dėl išsamesnės 
informacijos skambinti nurodytu 
telefonu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką lovytę su lingėmis ir 
čiužiniu. Reikia išsiplauti. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 623 70 529.  
Rokiškis
• Talpią žaislų lentyną. Kaina 7 

Eur. Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Įvairius žaisliukus vaikui, yra ir 
grojančių. Traukinukas 2 Eur, visi 
kiti po 1 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Pakabutį vaiko vežimukui ar 
lovytei. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Žaislinį automobilį berniukui. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Labai mažai naudotą vaikštynę. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 628 78 334. 
Rokiškis
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Echo pjūklą CS-4510es. Ne daug 
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 ir 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Norvegiškas krosneles, židinius. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• 2,50/3,60 naują kiliminę grindų 
dangą. Pilka. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Raudonas (skylėtas) plytas. 
Kaina 0,15 Eur. Apie 7500 vnt. 
Informacija tel: +370 616 39236. 
Tel. 8 601 45 696. Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Aukštis 1,38 m, 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
• Dvi naudotas buto duris, vienos 
su stiklu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Kemperį. TA iki 2020.08. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 647 90 501. 
Kupiškis
• Mažai dėvėtą motokroso aprangą, 
apsaugas. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• 38 dydžio pačiūžas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 09 805. Rokiškis
• Treniruoklį. Keliamoji galia iki 
150kg. 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 
ligoms gydyti. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

Ieškokite
prekybos centruose!

Atsisveikinimo su 
paroda savaitė

Didelio lankytojų dėmesio sulaukusi paroda „Vaikiška 
mada XIX–XX a. iš A. Vasiljevo kolekcijos“ lankytojams 
atvira iki kovo 1 dienos. Jei nespėjote aplankyti – turite lai-
ko iki sekmadienio. Pageidaujantiems ir iš anksto užsisakiu-
siems – ekskursija po parodą su nemokamu gidu.

Užsisakyti galite tel. (8-458) 31512, (8-615) 44586 arba 
el. paštu edukacija@muziejus.rokiskyje.lt

Rokiškio krašto muziejaus inform.

Užs. 0956
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PASLAUGOS

Atliekame visus įmanomus 
kraujo tyrimus

• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 

gaminiai gali būti standartinio (iki 
6m) ir nestandartinių (7 - 7,5 m) 
ilgių. Išpjauname bet kokį jūsų 
pageidaujamą matmenį. Galime 
pristatyti. www.bajorumediena.lt. 
Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis

• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus. Elektros, santechnikos 
darbai. Gipso plokščių montavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas. Visi kiti darbai.  
Tel. 8 680 25 818. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Sodų g. 13. Kūrenama kietu kuru. 
Kaina 3700 Eur. Tel. 8 610 79 195. 

Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Antras korpusas nuo Norfos, antros 

rudos durys. Elektra nauja, stogas 
naujas, keistas prieš 2 metus, rūsys 
po visu garažu, sausas. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 623 38 045.  
Rokiškis
• Tvarkingą, 47 kv. m garažą 
Pagojėje. Su duobe ir rūsiu, 
kampinis. Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• Atiduodu medinį garažą 
nusigriauti. Tel. 8 620 16 002. 
Rokiškis
• 15 a sklypą Vakaro skersgatvyje. 
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Respublikos gatvėje (priešais 
savivaldybę)  gyvenamąjį namą 
su ūkiniais pastatais - 15 a žemės. 
Yra šulinys, miesto vandentiekis, 
kanalizacija. Tel. 8 628 16 200. 
Rokiškis
• Rokiškio r. ūkininko sodybą 
vienkiemyje su 48,08  ha žemės 
sklypu. Žemės našumo balas 
net 42,1. Sklypas ribojasi su 
Nemunėlio upe. Sklype stovi tvirta 
ūkininko sodyba, kurios plotas yra 
151,79 kv. m. Su rimtu klientu, 
kaina derinama. Kaina 180000 Eur. 
Tel. 8 605 32 452.  
Rokiškis
• 2 kambarių, 50 kv. m butą 
Jaunystės g., 23 name. 4 aukštas. 
Butas šiltas ir šviesus, erdvi 
9,3 kv.m virtuvė, kambariai 
nepereinami. Šalia darželis, 
tvarkingi gyventojai, yra namo 
bendrija, rūsys. Butui reikia 
remonto. Kaina galutinė. Kaina 
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Laisvės g.13

2020-03-12  10 val. Vytauto g. 10, Rokiškis nu-
matomi žemės sklypo proj. Nr. 10 geodeziniai ma-
tavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo 
Nr.7375/0011:101 savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-600-54733, el. p. arunas@parok.lt.

2020.03.13 13 val. Mikonių k., Obelių sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7380/0004:34 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo Nr.7380/0004:148 savininkus.

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

mob. 8-600 54733, el. p. arunas@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

20000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 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 bei 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. 
Prūdas. 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, 6m 
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
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodybą Steponių k. Posodybinis 
sklypas 0,82 a. Sodybai priklauso 
gyvenamasis namas, tvirtas 
ūkinis, dvi daržinės, klėtis, 
garažiukas. Graži, rami vieta. Geras 
privažiavimas. Iki Rokiškio miesto 
5 km, yra tvenkinys.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis

PERKA

• Perku savadarbės traktorinės 
priekabos dokumentus.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Pirksiu 2-jų kambarių butą Taikos 
g., bendrabučiuose (pirmenybė 

1-2 aukštai). Tel. 8 678 09 998. 
Rokiškis
• Ieškau pirkti butą Rokiškyje, 
gali būti remontuotas arba 
neremontuotas, būtina be baldų. 2-3 
kambarių, 2-3 aukštas. Bendrabučio 
tipo butų NESIŪLYTI.  

Tel. 8 627 68 825. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas jaukus, šiltas 
naujai įrengtas 1 kambario butas 
(laikinai be patogumų) miesto 

centre. Vytauto g. Atokiau nuo 
pagrindinės gatvės su nuosavu 
kiemeliu. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Nebrangiai išnuomojame naujai 
įrengtas, dideles patalpas miesto 
centre, Vytauto g. Tinkamos 
įvairiam verslui. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
išsinuomoti 2-3 kambarių butą. 
Gali būti su daliniais patogumais. 
Tel. 8 628 29 277. 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
• Ieškau buto nuomai Juodupėje. 
Tel. 8 680 23 309. Rokiškis

KITA

• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus rulonais. 
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06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Proto džiunglės
07:25 Mažylis mieste
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Ar išgelbėsime rifą? 
12:55 Spalvingas žirgelių 
gyvenimas
13:50 Džesika Flečer
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim
23:10 Įprastas pasaulis
00:35 Aštuntas puslapis
02:15 Europos kinas. 

Pasiklydę Paryžiuje
03:35 Ar išgelbėsime rifą?
04:25 Mažylis mieste

05:15 Naujakuriai
05:35 Tarp mūsų mergaičių
06:30 Ilgo plauko istorija
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta
07:30 Aladinas
08:00 Ilgo plauko istorija
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Mano pinigai
12:00 Aštuonkojis Dipas
13:50 Kačių motina
15:40 Havajai 5.0 
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:25 Eurojackpot 

19:30 Uošvių nepasirinksi 
21:00 Aš esu Tonia
23:25 Persekiojama daktaro. 
Sugrįžimas
01:15 Kikboksininkas 2. 
Sugrįžimas 
02:50 Henrio nusikaltimas 
04:45 Makgaiveris

06:40 Ponas Bynas 
07:05 Saugokis meškinų
07:35 Ogis ir tarakonai 
07:55 Žmogus-voras 
08:25 Tomo ir Džerio pasakos 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:20 Tomas ir Džeris
 Vilis Vonka ir šokolado 
fabrikas
11:00 Berniuko Rykliuko
 ir Lavos mergaitės nuotykiai
12:50 Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga
15:05 Prarastasis
17:55 Gyvūnų pasaulis

18:30 Žinios
19:30 Monstrai prieš 
ateivius
21:20 Seni lapinai
23:15 Pakvaišęs tėtis
01:25 Bornas. Galutinis 
tikslas

06:00 Pričiupom! 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Jei statytume šiandien
11:35 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:45 Pragaro viešbutis
13:45 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Juventus - Rytas
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai
21:50 Metro užgrobimas 123
00:00 Nuo sutemų i
ki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai
01:45 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas

05:40 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:50 „Pasaulio turgūs“ 
07:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ 
08:30 „Neprijaukinti“ 
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Nauja diena
11:00 Gyvenimas
12:00 „Detektyvas Linlis“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten

16:00 Žinios
16:30 Mokslo ritmu
16:50 Mažos Mūsų Pergalės
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 Šelesto bylos 
02:50 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Mokslo ritmu
04:45 Mažos Mūsų 
Pergalės
04:55 Krepšinio pasaulyje
05:15 Skyrybos
05:55 Oponentai
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03 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 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Paskutinė karalystė

00:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo
 mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
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 Paskutinė karalystė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:15 Naujakuriai
06:25 Transformeriai.
 Maskuotės meistrai
06:55 Supermergaitės 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Visi mes žmonės
08:45 Meilės sūkuryje
09:50 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 Prieš srovę 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Tramdantys ugnį
00:50 Makgaiveris 
01:40 Greislendas 
02:30 Amerikietiška siaubo istorija 
03:20 Makgaiveris
04:10 Vaiduoklių ieškotojai 
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 Bus visko
21:00 Monikai reikia 
meilės
21:30 Žinios 
22:30 Tobulas apiplėšimas
00:20 Juodasis sąrašas
01:10 Devyni jardai

06:55 "CSI. Majamis" 
07:50 "Mano virtuvė 
geriausia"  
08:50 "Stoties policija" 
09:50 "Paskutinis faras" 
10:45 "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 Ypatinga užduotis
22:55 Pašėlę vyrukai 2 
01:35 "Nusikaltimų miestas" 
02:25 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05:40 Krepšinio pasaulyje 
06:00 Nauja diena
07:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08:00 Puikūs pralaimėjimai
09:00 „Tu esi mano“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Pone prezidente” 
11:30 „Netikėtas teisingumas” 
12:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
13:30 Nauja diena
14:30 TV parduotuvė

14:45 Antanas nori būti
15:00 „Ragana“ 
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 Oponentai
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
01:30 Oponentai
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas” 
04:50 Nauja diena
05:00 Oponentai
05:40 Kaimo akademija
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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 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Naujasis 
popiežius
00:00 Komisaras Reksas

00:50 Kūrybingumo 
mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
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 Naujasis popiežius
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:00 Sveikatos medis 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 La Maistas
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 Visi mes žmonės
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Gaudynės
00:05 "Majų" baikerių klubas 
01:25 Makgaiveris 
02:15 Greislendas
03:05 Amerikietiška 
siaubo istorija
04:00 "Majų" baikerių 
klubas
05:15 Naujakuriai

\

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa
07:35 Ponas Bynas
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rozenheimo policija
11:00 KK2 penktadienis
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 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Devyni jardai
00:35 Juodasis sąrašas
01:25 Lapkričio žmogus

07:00 "CSI. Majamis" 
07:55 "Mano virtuvė g
eriausia" 
08:55 "Stoties policija" 
09:55 "Paskutinis faras"
10:50 "Kobra 11" 
11:50 "Vanity Fair. 
Visiškai slaptai"  
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 Pašėlę vyrukai 2
00:00 Dūris skėčiu
01:50 "Narkotikų prekeiviai" 
02:45 "Antrininkas" 
03:40 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05:15 Oponentai
06:00 Šiandien kimba
07:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
08:00 Apie tave
09:00 „24/7“
10:00 „Prokuroras“
11:00 „Pone prezidente” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
13:30 Nauja diena
14:30 TV parduotuvė
14:45 Antanas nori būti

15:00 „Ragana“ 
16:00 Reporteris
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 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
01:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02:10 Delfi dėmesio centre
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas” 
04:50 Nauja diena
05:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:40 Krepšinio pasaulyje
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06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio 
mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Veranda
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Žąsiaganė 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Žemė. Mūsų 
planetos prigimtis
12:55 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio
13:45 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Pasaulio puodai

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Didysis stebuklas
00:15 Bėgimas naktį
02:25 Žemė. Mūsų planetos 
prigimtis
03:15 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio
04:05 Šventadienio mintys
04:35 Įprastas pasaulis

05:30 Naujakuriai 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Aladinas 
08:00 Ilgo plauko istorija 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris

11:00 Svajonių sodai
12:00 Pelenė
13:30 Džekas milžinų 
žudikas
15:10 Popieriniai miestai
17:25 Įrodytas nekaltumas
18:30 TV3 žinios
19:30 Alisa Veidrodžio 
karalystėje
21:45 Mechanikas: sugrįžimas
23:50 Aligatorių alėja
01:35 Kapitonas Amerika. 
Žiemos karys 
03:55 Persekiojama daktaro. 
Sugrįžimas

06:55 Ponas Bynas
07:20 Saugokis meškinų 
07:35 Saugokis meškinų 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:05 Žmogus-voras 
08:35 Tomo ir Džerio 
pasakos 
09:00 Sveikatos namai
09:55 Kalakutai. 

Atgal į ateitį
11:40 Piko valanda 2
13:25 Kaukės sūnus
15:15 Mano žmona -
 ragana
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Lapkričio žmogus
23:55 Tolyn į tamsą.
 Žvaigždžių kelias
02:15 Seni lapinai

06:30 Galiūnai. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. Panevėžys
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras "Savickas Classic". 
Panevėžys
10:00 Varom!
10:30 Jei statytume šiandien
11:35 Negyvenamose
 salose su Beru Grilsu 

12:45 Pragaro viešbutis 
13:45 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
CBet - Žalgiris
19:30 Dūris skėčiu
21:25 Narkotikų prekeiviai 
22:35 Antrininkas 
23:50 Metro užgrobimas 123
01:40 Nuo sutemų 
iki aušros. Kruvini Teksaso 
pinigai

05:15 Skyrybos
05:55 Oponentai
06:35 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:20 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
10:00 Šiandien kimba
11:00 Mokslo ritmu

11:20 Mažos Mūsų Pergalės
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 Šelesto bylos 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten.
 Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
02:50 „Pasaulio turgūs“ 
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 „Pasaulio turgūs“ 
04:55 Kaimo akademija
05:15 Oponentai

Ieškokite Rokiškio prekybos centruose!
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
 Rokiškis
• Elektrinį pjūklą, nenaudotą 
kriauklę (20 Eur), cikloninį 2500 W 
dulkių siurblį (35 Eur).  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Statybinį vagonėlį ant ratų. 
Šildymas dujinis ir elektrinis, 
ventiliacija, šildomas dujomis, 
vanduo. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• 2 tonų variklio iškėlimo gervę. 
Galimas pristatymas. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Lapuočio malkas rąsteliais, 70 
metrų. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Polikarbonato šiltnamiai: 4, 6, 
8 metrų, pagaminti Baltarusijoje. 
Pristatysiu į jūsų namus.  
Tel. 8 656 29 205.  
Visaginas

• Ekologiškus kviečius bei avižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Arklinį vežimą.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 42 m kabelį su antgaliais. 
Trifazis. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Deeper pro+. Visiškai veikiantis. 
Garantijos nėra. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 663 35 609. Rokiškis
• Pintus iš augalų skaičius, skirtus 
jubiliejų šventėms patalpoms 
puošti. Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis
• 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 ir skaldytų 
arba kaladėmis. Tel. 8 624 03 416. 
Rokiškis
• Naują laisvų 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, garstyčius 
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
• Du trifazius elektros kirtiklius 
100 A ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 200 l metalinę statinę. Buvo 
naudojama dyzelinui laikyti. Kaina 
15 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
• Tekančio vandens šildytuvą EVP– 
2 A, 230/380 V, 10,5 kW. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• 8 vnt. 500 kW galios elektros 
šildymo lempų. Patronas E40. 
Tinka viščiukams, paršiukams ir 
kitiems gyvūnams šildyti.  Kaina 4 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1 vnt., 25 A - 2 vnt., AP tipo 
40 A - 1 vnt., 25 A - 1 vnt., 16 A – 1 
vnt. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Šiaudų ritinius iš pastogės.  
Tel. 8 615 29 342.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Corsa 2007 m., 1,3 l, 
dyzeliukas, 66 kW, 4durys, iš 
Vokietijos, su TA. Kaina 1999 Eur. 
Tel. 8 615 23 357. Rokiškis
• Chrysler PT Cruiser, 2001 m. 12 
mėn., benzinas, 2 l, TA iki 2021.07. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 606 31 940. 
Rokiškis
• Apynaujį dviratį iš Švedijos. 
Japoniški perjungėjai. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Peugeot 307 universalą. 2 l, 
79 kW, nauja TA, sutvarkyta 
važiuoklė, atliktas ratų suvedimas, 
naujas akumuliatorius, kėbulas ar 
dugnas be rūdžių, klimato kontrolė, 
panoraminis stogas. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 622 67 726.  
Rokiškis
• Tvarkingą Volvo V70. 2001 m., 
2,5 l, tdi, 103 kW. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės VW Touran 2004 
m., 1,6l, benzinas. TA iki 2021.08. 
Daug privalumų. Pakeisti visi filtrai 
ir tepalai. Du raktai. Kaina 2800 
Eur. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• Tvarkingą ir mažai važinėtą 
dviratį. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 603 75 961. Rokiškis
• 110 cc keturratį. Pusiau 
automatinis - 3 į priekį ir atbulinis. 
Naujos detalės: sankaba, stūmoklis 
su žiedais, karbiuratorius, tarpinės, 
afijos. Trūkumas: žvakė prasisuka, 
nėra sėdynės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 625 77 309. Rokiškis
• VW Passat. 1,9l, dyzelis, 2006 m. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 621 72 973. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 1,4 l, benzinas, 
55kW. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis

• VW Sharan 2001 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW. Nauja TA iki 2022.02.15. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 693 41 868. 
Rokiškis
• Audi A6 2000 m., 2,5 l, 132 kW, 
quattro. TA 2021.11. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 620 70 069. 
 Rokiškis
• Audi A3 2l, 103 kW, 6 bėgių 
dėžė, puikios būklės, nereikalauja 
papildomų investicijų, gausi 
komplektacija. Neseniai restauruota 
turbina. Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 626 36 907. Rokiškis
• VW Golf 4, 1,6 l, benzinas. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 607 00 178. 
Kupiškis
• Audi A3 benzinas, 1,6 l, 74 kW, 
dviejų durų. Puikiai važiuojantis 
automobilis su TA. Turi kėbulo 
defektų. Kaina galutinė. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 622 34 989. 
 Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira. 2 l, 74 kW. 
TA beveik dviems metams, odinis 
salonas, geros būklės kėbulas. 
Esant šaltam varikliui nedirba 
purkštukas. Domina keitimas. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• VW Transporter 1996 m., 2,4 
l, dyzelis, 57kW, 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 2 l, 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, 
1995 m. TA iki 2021.02. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 614 85 961.  
Rokiškis
• Opel Vectra 2000 m., 2 l, 77 
kW. TA besibaigianti, kitai TA 
daug investicijų nereikia. Visa 
informacija telefonu. Kaina 

negalutinė. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Renault Megane 1997m. 
Automatinė greičių dėžė. Dėl 
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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratus su padangomis 225/75 R16. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Ford Mondeo ratlankius su 
geromis padangomis 195/65 R15. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 605 93 964. 
Rokiškis
• BMW ratlankius. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 93 964. Rokiškis
• Toyota Corolla Versso dalimis. 
2006m., 2,2l, D-CAT, 130 kW.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Žiemines padangas R14 175/80, 2 
vnt., beveik naujos, R16 215/60, 2 
vnt. Tel. 8 605 93 964.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklį tvirtinamą 
ant galinio dangčio. Su žibintais 
ir numerio laikikliu. Dviems 
dviračiams. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 618 45 278. Rokiškis
• Naudotus, bet dar tikrai geros 
būklės, originalius Peugeot R17 
ratus. 4 vnt. Kaina už visus. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 640 27 317.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 1,8 l, 92 kW, 
benzinas droselinę sklendę. Tinka 
A6 C4; C5. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 618 45 278.  
Rokiškis
• A4 B5 universalų subwooferį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• R16 Volkswagen ratlankius su 
labai geromis padangomis m+s 
5/100. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Ford Galaxy. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Citroen Xsara 1,9 l, TD, 66 kW 
dalis: turbiną, kuro siurblį ir kitas. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Citron Evasion lietus ratus 
su vasarinėmis padangomis. 5 
tvirtinimo taškų, R15 195/65. Kaina 
už visus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Audi B4 Avant 1995 m., 1,9 l, tdi, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 1,9 
l, TD variklį, turbiną, radiatorių ir 
kita. Tel. 8 614 87 836.  
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. Protektoriaus gylis 7,5 mm. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Padangas visureigiui 265/70 R15 
4 vnt. Vasarinės, komplekto kaina 
70Eur. 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, 
1,9l, 81kW, spalva juoda.  
Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Du nenaujus, gerai veikiančius 
televizorius SAMSUNG ir TV 
imtuvą. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 698 47 549. Rokiškis
• Tvarkingą, veikiantį televizorių 
su pultu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 648 32 701. 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

• 3 korpusų lenkišką plūgą. 
Kaina 375 Eur. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Dvi naujas rusiškas padangas 
(Mi173) 220-508 17,50-20. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 605 93 964.  
Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas-3. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 623 55 834. 
Rokiškis
• Priekabą medienai gabenti. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 638 40 484. 
Rokiškis
• 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

BALDAI

• Neaukštą, geros būklės pufą-kėdę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 626 50 483. 
Anykščiai
• Dvigulę medinę 140x200 cm lovą 
su 2 spintelėmis. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 626 50 483. Anykščiai
• Mažai naudotą, idealios būklės, 
su išlankstoma miegamąja dalimi, 
dviem stalčiais patalynei sofą-
lovą +3 dekoratyvines pagalves. 
Ištiestos sofos matmenys: 220x160 
cm. Pasiimti patiems. Kaina 190 
Eur. Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Sofą lovą, miegama dalis 
200x143 cm. Pagalvių kita pusė 
vienspalvė. Sofa su dėže patalynei. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Zinger siuvimo mašinos.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Labai geros būklės valgomojo 
komplektą - 4 kėdes ir staliuką. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 624 81 899. 
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Vasario 28-oji, 
penktadienis, 

9 savaitė
Iki metų pabaigos liko

307 dienos
Saulė teka 7.14 val., 
leidžiasi 17.50 val. 

Dienos ilgumas 10.36 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

  Draudvilas, Draudvilė, 
Osvaldas, Ramona, Ramonas, 

Roma, Romana, Romanas, 
Valdas, Vilgarda, Vilgardas, 

Vilgardė, Žygimantė.
Rytoj: Alba, Albas, Albinas, 

Antanina, Antanė, Eudora, Lieda, 
Rusnė, Tulgaudas.

Poryt: Dautara, Eitara, Eitaras, 
Eitarė, Eitas, Eitautas, Eitautas, 

Eitautė, Eitys, Elena, Helė, 
Helianta, Marcelinas.

Dienos citata
„Mes labiau užsiėmę 

kvailysčių kritika, nei protingo 
paieška“

 (V. Jalovas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1901 m. gimė JAV chemikas 
ir fizikas profesorius Lainusas 
Polingas (Linus Pauling). 1954 
m. jam įteikta Nobelio chemijos 
premija, 1962 m. – taikos pre-
mija.

1922 m. Didžioji Britanija, 
nors ir toliau kontroliavo Su-
eco kanalą bei šalies gynybą, 
paskelbė Egipto nepriklauso-
mybę.

1986 m. Stokholmo centre 
nužudytas Švedijos ministras 
pirmininkas Olafas Palmė.

1996 m. Didžiosios Britani-
jos princesė Diana sutiko išsi-
skirti su vyru princu Čarlzu. Ji 
šią dieną pavadino liūdniausia 
savo gyvenimo diena.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1616 m. Nesvyžiuje mirė 
Mykolas Kristupas Radvi-
la-Našlaitėlis - Lietuvos didysis 
maršalka, organizavęs Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės lau-
ko kartografavimo darbus, ne-
mažai keliavęs po Artimuosius 
Rytus.

1801 m. Nasrėnuose, Kre-
tingos rajone, gimė rašytojas, 
švietėjas, istorikas, lietuvybės ir 
blaivybės platintojas, Žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius. 

Post scriptum
Dėl vienos žuvies 

nieks į vandenį nešoks.

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 tinka 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

AUGALAI

• Raudonuosius dobilus Liepsna. 
Visada geras derlius. Perkant iki 
100 kg kaina 2 Eur/kg. Daugiau - 
kaina derinama. Tel. 8 620 18 784. 
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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naują, neišpakuotą planšetę 
HUAWEI MediaPad T3 10. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 674 66 505. 
Rokiškis
• Planšetę Huawei T3 10. Veikia 
puikiai, išsamiau – telefonu. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis
• 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

• Ekologišką medų, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kaimiškus kiaušinius.  
Tel. 8 670 06 778. Rokiškis
• 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
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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

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių paroda „Pedagogui, vertėjui, visuomenininkui Juozui Butėnui“ – 100, 

Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
 Nuo kovo 5 d. – Spaudinių paroda „Poeto kunigo legenda (Antanui Strazdui – 

260)“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Vienos knygos paroda, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Gyvenimas yra tai. Kas greit praeina...“, Justinui 

Marcinkevičiui – 90, Skaitytojų skyriuje.
Sigutės Klemkaitės tapybos darbų paroda, Parodų galerijoje  „Autografas“.
Nuo vasario 26 d. – Sigito Daščioro tapybos darbai, Parodų galerijoje  

„Autografas“.
Lietuvos dailininkų sąjungos kolekcijos „Šiuolaikinė Lietuvos dailė“  

ekspozicija, Meno ir muzikos erdvėje.
Aliaus Keršulio fonotekos kolekcijos autografų paroda, Meno ir muzikos 

erdvėje
Plenero „Miesto metraštininkas“, skirto Gintautui Dainiui, paroda, Industrinėje 

kūrybinėje palėpėje.
Stendinė paroda „Lietuvių  kalba, jos kalbininkai. Kraštiečiai kalbininkai".

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Kai šeimoje esi ne vienas“, skirta norvegų rašytojos Anne-Catharinos Vestly 

100-osioms gimimo metinėms.
 „Popieriniai drugeliai“, skirta prozininkės ir dramaturgės Emilijos Liegutės 

90-osioms gimimo metinėms. 

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje:
Kovo 3 d. 15 val. – skaitome  „džiazuojančią poeziją“ – Slemą, 

Industrinėje kūrybinėje palėpėje.
Kovo 4 d. 12 val. – lietuvių kalbos dienos pradinukams „Pasakos 

vinilinėje plokštelėje“, Meno ir muzikos erdvėje.
Kovo 5 d. 17.30 val. – knygos „Palaimintasis vyskupas kankinys 

TEOFILIUS MATULIONIS“ pristatymas. Dalyvaus leidinio sudarytojas 
Vaidotas Žukas ir TM fondo narys kunigas Julius Sasnauskas. Renginyje 
bus galimybė įsigyti albumą, pašventintų vyskupo Teofiliaus fotoportretų. 

Kovo 7 d. 13 val.  –  nacionalinė viktorina – žinių patikrinimo apie 
Lietuvą konkursas, Edukacijų salėje.

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Kovo 3-4 d. 16 val. –  kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego 

programuojamų  robotų, Fichertechnik konstruktorių rinkinių konstravimui, 
modeliavimui su trimatėmis modeliavimo programomis ir spausdinimui 3D 
spausdintuvu. Edukacijų klasėje ir Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Kovo 4 d. 10 val. – viktorina raudonuose lapuose „Lietuvių kalba – 
Lietuvos kodas“.

Kovo 5 d. 15 val. – 3D filmas vaikams ir jaunimui „Dėžinukai“, 
Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Kovo 6 d. 15 val. - „Interaktyvūs užsiėmimai“ : Interaktyvaus stalo, 
Xbox One ir virtualios realybės žaidimai. Interaktyvioje edukacinėje 
erdvėje.

Kovo 6 d. 14 val. - kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.

Aplinkosaugininkų tikslas – 
atkurti Sacharą Lietuvoje

Ar žinojote, jog Lietuvoje 
turime ne tik Madagaska-
rą, Šveicariją, bet ir Sacha-
rą? Tiesa, po pirmaisiais 
dviem žymiais pavadinimais 
slepiasi gyvenvietės, o di-
džiausios pasaulio tropinės 
dykumos vardu mūsų šalyje 
pakrikštyta… pelkė! Deja, šį 
tą bendro šios Sacharos vis-
gi turi – jos abi susiduria su 
pernelyg didele sausra.

„Pelkės turi būti šlapios: 
dėl klimato, dėl žmonių, dėl 
ateities!“ – tai žymaus Vokie-
tijos mokslininko ir pelkinių 
ekosistemų atkūrimo Euro-
poje iniciatoriaus, Greifsval-
do universiteto profesoriaus 
Hanso Joosteno žodžiai. Siek-
damas išsaugoti biologinę 
įvairovę ir sumažinti šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) emisijas, Lietuvos 
gamtos fondas atkuria sausini-
mo pažeistas pelkes ir durpy-
nus. Vasario mėnesį Sacharos 
pelkėje pradėti gamtotvarkos 
plane numatyti hidrologinio 
režimo atkūrimo darbai, api-
mantys sumedėjusios augali-
jos kirtimą ir pelkę sausinan-
čių griovių tvenkimą. Pelkė 
atkuriama bendradarbiaujant 
su VĮ „Valstybinė miškų urė-
dija“ bei Sartų ir Gražutės re-
gioninių parkų direkcija.

Sacharos pelkė – tai ver-
tinga pamažu atsikurianti gy-
vosios gamtos ekosistema, 
plytinti Rokiškio rajone. Pa-
sakojimai byloja apie prieš 
šimtmetį Panemunėlio miške 
įsiplieskusį gaisrą, persimetu-
sį į pelkę – degančios duobės 
rūko ištisą žiemą, o vėjas pus-
tydavo degėsius ir sausas dur-
pes tarsi smėlį Sacharos dyku-
moje. Vietos eiguliai šį gaisro 
nuniokotą plotą ėmė vadinti 
Sachara. Ilgainiui pavadini-
mas prigijo ne tik kasdieninėje 
kalboje, bet ir oficialiuose do-
kumentuose – pelkę imta va-
dinti Sacharos pelke. Beveik 
prieš 40 metų nutraukus dur-
pių gavybą, šis dykra virtęs 88 
hektarų durpynas buvo palik-
tas likimo valiai. Per kelis de-
šimtmečius pelkinė ekosiste-
ma pradėjo palengva atsikurti, 
tačiau procesą stabdo vis dar 

sėkmingai veikiančios sausi-
nimo sistemos tinklas. Dur-
pynas priskirtas valstybinės 
reikšmės ūkinei miškų grupei.
Teritorijoje inventorizuotos 3 
tipų Europos Bendrijos (EB) 
svarbos natūralios buveinės, 
o 2018 metais Lietuvos gam-
tos fondo iniciatyva, siekiant 
išsaugoti pelkinį kompleksą 
su EB svarbos buveinėmis ir 
saugomomis rūšimis, Sacha-
ros pelkė tapo Europos eko-
loginio tinklo „Natura 2000“ 
dalimi. Pelkės atkūrimui nu-
matytas finansavimas iš LIFE 
programos projekto LIFE Peat 
Restore lėšų.

Tuo tikslu buvo parengtas 
pelkės gamtotvarkos planas, 
o pagal jį pakeistas valstybės 
įmonės „Valstybinių miškų 
urėdija“ Rokiškio regioninio 
padalinio miškotvarkos pro-
jektas bei parengtas Sacharos 
pelkės hidrologinio režimo 
atkūrimo supaprastintas pro-
jektas.

Iš viso numatyta iškirsti 30 
hektarų medžių – daugiausiai 
beržų ir pušų – bei krūmų, 
kurie turi neigiamos įtakos 
pelkės vystymuisi ir atsikūri-
mui. Sumedėjusios augalijos 
kirtimus pagal trišalio bendra-
darbiavimo sutartį įgyvendina 
Lietuvos gamtos fondas ir VĮ 
„Valstybinių miškų urėdija“ 
Rokiškio padalinys. Darbų 
įgyvendinimo priežiūrą atlie-
ka Sartų ir Gražutės regioninio 
parko direkcija, kuri atsakinga 
už Sacharos pelkės apsaugos 
būklę. Iškertama mediena bus 
pašalinama iš pelkės, o dalis 
nelikvidinės medienos ir miš-
ko kirtimo atliekų bus sukrau-
ta į sausinamuosius pelkės 
griovius ir pasitarnaus kaip 
substratas įsikurti kiminams.

Lietuvos ir užsienio ša-
lių patirtis rodo, kad griovių 
tvenkimas kartu su sumedėju-
sios augalijos šalinimu – vie-
nas iš efektyviausių metodų 
ne tik stabdančių pelkės sau-
sėjimą, durpės skaidymąsi ir 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimą, bet ir pade-
dantis atkurti pažeistų pelki-
nių buveinių gyvybingumą. 
Biologinės įvairovės palaiky-
mo kirtimai ne tik pagerins 

Sacharos pelkės hidrologinę 
būklę, bet ir padės atkurti ir 
palaikyti pelkėdarai palankų 
hidrologinį režimą bei aukš-
tapelkėms būdingas atviras er-
dves, svarbias biologinės įvai-
rovės išsaugojimui. Tokios 
suformuotos erdvės yra itin 
svarbios pelkėje perintiems 
ir besimaitinantiems retiems 
paukščiams, taip pat joje gy-
venantiems retiems bei saugo-
miems vabzdžiams.

Iškirstuose tvarkymo plo-
tuose pradėti vykdyti pelkei 
palankaus hidrologinio reži-
mo atkūrimo darbai. Supla-
nuota, kad, atkuriant palankų 
pelkėdarai hidrologinį režimą, 
bus supilti 3 pylimai su spe-
cialiais vandens reguliavimui 
skirtais šuliniais, įrengta 200 
durpinių, plastikinių sprausta-
sienių ir mišrios konstrukcijos 
vandenį sulaikančių užtūrų. 
Šių inžinerinių statinių dėka 
pakils pelkės vandens lygis, 
ilgainiui atsikurs pelkėdaros 
procesas bei sumažės šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų 
emisijos. Sausinamųjų grio-
vių tvenkimo darbus atliks 
analogiškų pelkių atkūrimo 
projektų patirtį jau turinti ir 
konkursą laimėjusi įmonė AB 
„Anykščių melioracija“.

Miško kirtimo darbai bei 
užtvankų įrengimas vykdomi 
tik saugomojoje teritorijoje. 
Vandens lygio pakėlimas pa-
gal numatytas tik pelkėje, to-
dėl aplinkinių miškų savinin-
kai neturėtų nuogąstauti dėl 
užtvindymo.

Pelkės atkūrimo darbai fi-
nansuojami 2016–2021 m. 
Lietuvos gamtos fondo su par-
tneriais vykdomo tarptautinio 
ES LIFE programos Klimato 
politikos poprogramės Klima-
to kaitos švelninimo projekto 
„CO2 emisijų sumažinimas 
atkuriant degraduojančius 
durpynus Šiaurės Europos ly-
gumose (LIFE Peat Restore 
LIFE15 CCM/DE/000138)“ 
lėšomis.

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

Sacharos pelkė Rokiškio rajone.                                                                                                 Lietuvos gamtos fondo nuotr. 



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 28 d. Naktį -2

Dieną 1
V, 
4-9 m/s

Vietomis plikledis.

Vasario 29 d. Naktį -4
Dieną 2

PV,
2-6 m/s

Kovo 1 d. Naktį 0
Dieną 4

P, 
6-12 m/s

Kovo 2 d. Naktį 2
Dieną 7

P,
5-10 m/s

Vietomis plikledis.
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Mokytojas klausia Petriuko:
– Jeigu turi 10 eurų ir dar tau 

duosiu 5 eurus, kiek gi bus?
– Šešiolika! - atsako 

Petriukas.
– Bet, Petriuk, taigi 10 plius 

5 yra 15, – sako mokytojas.
– Žinau, bet aš turiu jau litą! 

– atsakė Petriukas.
***

Ateina ūkininkas pas kitą 

– Gerai.
Išgirdęs sūnus ateina ir 

klausia tėčio:
– Kodėl tu viską darai už 

mamą? Juk mama turėtų dirbti 
šiuos darbus.

– Na matai, sūneli, – atsako 
tėvas, - kai tu gimei, aš tavo 
mamai pasakiau, kad viską 
padarysiu, kad tik leistų tau 
išrinkt vardą ir ji sutiko.

– O ar buvo verta, tėti?
– Taip, Sangokai, verta.

***
– Maniškiam, kad taptų 

idealiu vyru, trūksta tik vieno.
– Vieno ko?
– Vieno milijono dolerių...

***
Per Velykas gaidys įbėgo 

į trobą ir, pamatęs dažytus 
kiaušinius, baisiausiai supykęs 
iškūrė mušti povo.

***
Prokuroras Petraitis pastatė 

namą, užaugino sūnų, beliko tik 
medį pasodinti. Ir ką – pasodino! 
Atsirado ir įkalčiai, ir liudininkai.

***
Kalbasi dvi išsiskyrusios 

damos:
– Tie vyrai visai neturi 

logikos. Sako, kad visos moterys 
– vienodos, bet kažkodėl jas 
keičia.

***
Radža iš arbatos plantacijų, 

dirbantis už eurą per dieną, nė 
neįtaria, kad kiekvieną lapelį jis 
nuskina švelniai su meile.

***

Vaistinėje. 
– Ko jūs norėtumėte, 

ponaiti?
– Gliukozės ir aktyviosios 

anglies.
– Keistas derinys.
– Kodėl keistas, mūsų 

medicinos fakulteto 
bendrabutyje prasideda šaškių 
čempionatas.

***
Naujienos:
– Černobylio zona tampa vis 

mažiau pavojinga. Liudininkai 
čia jau matė vilką, šerną, lūšį. 
Beje, tai vienas ir tas pats 
gyvūnas.

***
Mano mėgstamiausias 

patiekalas – makaronai su 
sūriu. Nes tai ir patiekalo 
pavadinimas, ir receptas.

***
– Ei, žiūrėk, Petrai, Marytė 

eina. Imkim ir šaukim, kad ji 
stora kvaiša.

– Tavo žmona, tu jai ir 
rėkauk.

***
Jei damos į jus nekreipia 

dėmesio, pabandykit tapti 
banko vadovu.

***
Automobilių salone:
– Kai man pardavėte 

automobilį, sakėte, kad 
garantijos metu pakeisite viską, 
kas suluš?

– Sakėme.
– Tai pakeiskite, prašau, 

keturis dantis ir du šonkaulius.

Orų prognozė vasario 28-kovo 2 d.

ūkininką:
– Klausyk, kaip sugebi 

primelžti tiek daug pieno?
– Įtikinėjimu. Ateinu ryte į 

tvartą ir švelniai klausiu: „Na, 
kas šiandien pietums –pienas ar 
jautiena“?

***
Vyras komandiruotėje nori 

nupirkti savo žmonai liemenuką. 
Pardavėjas nori sužinoti dydį:

– Na pagal formą, kas tai: 
persikas, obuoliukas, arbūzas...

– Spanielio ausys...
***

Močiutė pasakoja Petriukui, 
kaip kentėjo Jėzus Kristus:

– Prikalė Dievulį vinimis prie 
kryžiaus, o jis vis tiek prisikėlė.

Petriukas:
– Reikėjo jį varžteliais, 

varžteliais...

***
– Atsiprašau, kiek dabar 

valandų?
– Be penkių vienuolika.
– Tai, tipo, šešios?

***
Krenta lėktuvas. Lakūnas:
– Baze, baze! Aš pirmas! 

Kuras baigėsi, aukštis 30 
tūkstančių metrų! Krentu! 
Praneškite instrukcijas!

– Pirmas, pirmas! Aš bazė! 
Atidžiai klausykite instrukcijų ir 
kartokite: „Tėve mūsų, kuris esi 
danguje...“

***
– Dukryte, kodėl tu nevalgai? 

Juk sakei, kad esi alkana kaip 
vilkas.

– Mamyte, kur tu matei, kad 
vilkas ėstų manų košę?

***
Susitinka du draugai. Vienas 

kitam sako:
– Žinai, mūsų mieste 

yra restoranas. Ir viskas ten 
nemokamai: valgiai, gėrimai, 
šokiai iki nukritimo.

– Ir visa tai nemokamai?
– Ir kambarį nakčiai duoda 

nemokamai, o ryte nemokamai 
iškviečia taksi ir dar duoda krūvą 
pinigų!

– O iš kur tu žinai?
– Žmona pasakojo.

***
Išvažiuoja žmona į svečius ir 

prieš išvykdama pasako vyrui:
– Aš dabar išvykstu, 

brangusis, o tu išplauk indus ir 
išvalyk vonią.

Dienos BBQ!

Kauno g., 7 Rokiškis
Darbo dienomis 11-14 val.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotus, patikrintus, puikiai 
veikiančius automatinius kavos 
aparatus. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis

• Šaldytuvą. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 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

• Dovanoju sargą sodybai, 3 
m. vilkšunį. Taip susiklostė 
aplinkybės. Truputį mokintas. Jei 
mylit gyvūnus ir galit pasirūpinti, 
lauksim. Tel. 8 624 09 171. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą apie 15 m 
audeklo staltiesėms.  
Tel. 8 624 29 578. Rokiškis
• Dovanoju vaikštynę.  
Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Dovanoju šaldytuvą Snaigė, 
reikėtų pakeisti durelių gumas.  
Tel. 8 696 74 926. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Geros būklės moterišką žieminę 
labai šiltą striukę. S dydis. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis

• 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

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. Mosfet. 
50W-4, WMA. MP3. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 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

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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

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


