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Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pirmeivis Rokiškyje Pavlius Gaigalas kartu su Laura Jankauskiene atidengė 
atminimo lentą prie Rokiškio kultūros centro centrinio įėjimo.                                              L. Dūdaitės-Kralikienės 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

Pavlius Gaigalas. Prisiminkime, 
kaip gimė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis Rokiškyje, kuris atvedė 
mus į šią dieną

Kovo 11-ąją vėliavų jūrą išsklaidė lietus, 
Mokytojai Vandai Vasiliauskienei pilna salė plojo stovėdama, 
o tranki „Priesaika“ mokė istorijos ir laisvės

4 p.

2-3 p.
Rokiškio krašto garbės pilietės MokytojosVandos Vasiliauskienės akyse žibėjo ašaros. O salė jai plojo stovėdama 
už drąsią, atvirą ir aktualią kalbą. 
Nuotraukoje kairėje – Vėliavų jūros suformuoti nepavyko. Bet, galbūt, pavyks ateityje, kad ir per 40-ąjį atkurtosios 
Lietuvos valstybės gimtadienį.                                                                                                                      „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Kovo 11-ąją vėliavų jūrą išsklaidė lietus, 
Mokytojai Vandai Vasiliauskienei pilna salė plojo 
stovėdama, o tranki „Priesaika“ mokė istorijos ir laisvės

Kovo 11-ąją šventėme at-
kurtos valstybės 30-metį: 1990 
m. kovo 11 d. 22:44 min. Aukš-
čiausioji taryba priėmė Lietu-
vos nepriklausomybės atsta-
tymo aktą. Laisvoje Lietuvoje 
per 30 metų užaugo ištisa kar-
ta, kuriai sovietinė okupacija 
yra tik tėvų pasakojimuo-
se ir istorijos vadovėliuose. 
Rokiškėnams Kovo 11-osios 
30-mečio šventės įspūdin-
giausia akimirka turėjo tapti 
vėliavų žygis nuo Nepriklau-
somybės aikštės iki rajono 
savivaldybės, kurios aikštei 
iškilmingai suteiktas Sąjūdžio 
vardas. Deja, švęsti laisvės vėl 
atėjo tik būrelis savų – nuola-
tinių renginių lankytojų.

Ten, kur kitados 
būriavosi minios
Trečiadienio rytas Rokiškyje 

aušo lietingas ir vėjuotas. Ga-
tvėse – jokio šventinio šurmulio. 
Nepriklausomybės aikštėje – sa-
lelė žmonių. Vieni su didelėmis 
trispalvėmis, kiti – mažomis 
vėliavėlėmis. Nepaisydami ne-
malonaus lietaus, aikštėje siau-
tė vaikai: vieni su trispalvėmis 
vėliavėlėmis, kiti – trijų spalvų 
balionėliais, vėjo malūnėliais. 
Čia pat tiesiamos trys didelės 
vėliavos. Šventės organizato-
rius kariai savanoriai įspėjo, kad 
trispalvių juostų nešėjams reiktų 
truputį pasitraukti: bus šauna-
ma salvė. Artėjant vienuoliktai 
valandai, iš bažnyčios pasirodė 
tikintieji, kurie kasmet meldė 
laisvės, gerovės ir ramybės sa-
vajai šaliai. Gūdžiais okupacijos 
dešimtmečiais Lietuvos katalikų 
bažnyčia buvo vienintelė insti-
tucija, kuri sovietinei valdžiai 
priešinosi nuo pirmosios iki pas-
kutiniosios okupacijos minutės. 

Visgi susirinkusiųjų  buvo 
reta. Vos saujelė, palyginti su 
tomis lemtingomis 1990-ųjų 
dienomis... Lygiai vienuoliktą 
suskambėjo bažnyčios varpas. 
„Sulaukėme laisvės dienų. Jau 
trisdešimt Laisvės pavasarių Lie-
tuvoje!“ – šventinį renginį pra-
dėjo Arvydas Bagdonas. Buvo 
prisiminta,  kad prieš trisdešimt 
metų pirmieji trispalvę Rokiš-
kyje iškėlė politiniai kaliniai ir 
tremtiniai Elena Vanagienė ir 
Juozas Barisa. Jis ir Kovo 11-ąją 
skambant „Gastautos“ ir visų su-
sirinkusiųjų giedamam himnui, 
kėlė trispalvę. O štai E. Vanagie-
nė 30-ojo atkurtos Lietuvos vals-
tybės jubiliejaus nesulaukė. Jai 
pagerbti, pakelti trispalvės buvo 
pakviesta anūkė Urtė Radulytė.

Šventės vėliavos kėlimo ce-
remoniją vanikavo Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos 
karių atliekamos salvės už Lie-
tuvos žmogų, už Lietuvos laisvę, 
už Lietuvą. 

Meras Ramūnas Godeliaus-
kas linkėjo kurti darnią, vienin-
gą, inovatyvią, gražią Lietuvą. 
Kalbėję Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio aktyvistai prisiminė 
kelią, kurį rajono žmonės ėjo į 
laisvę: pirmąsias kuopeles, jų 

žmones, pirmuosius didžiuosius 
mitingus, pirmuosius tikrus rin-
kimus 1990 m. vasarį, nekantrias 
Kovo 11-osios vakaro minutes, 
belaukiant lemtingos žinios iš 
sostinės apie atkuriamą Lietuvos 
valstybę. Skambėjo rokiškėnus 
būrusių, telkusių Sąjūdžio žmo-
nių, nesulaukusių šios šventės, 
vardai ir pavardės. Jų atminimas 
pagerbtas tylos minute. 

O žmonės minioje tyliai da-
linosi savo istorijomis – kur jie 
buvo tą lemtingąją dieną. Devy-
niasdešimt dviejų metų močiutė 
Janytė, besigrožėdama renginiu, 
sunkiai tramdė jaudulį. Ji atvi-
rai prisipažino, kad okupacijų 
metais tikėta Laisve, jos laukta. 
Tik nesitikėta sulaukti. „O Kovo 

11-ąją po šitos džiaugsmingos 
žinios nemiegojau visą naktį!“ – 
sakė ji. 

Po skambių palinkėjimų Lie-
tuvai, laisvei, Rokiškiui – metas 
žygiuoti į eiseną Respublikos ga-
tve. Ją vesti pasiruošęs Panevė-
žio rajono pučiamųjų orkestras 
bei šokėjos. Pirmąją vėliavą nešė 
Laura Jankauskienė – ji skai-
čiuoja savo gimtadienį kartu su 
atkurtosios Lietuvos gimtadie-
niu. Ir štai vėliavų jūros eisena 
pajudėjo gatve. Praeiviai moja-
vo žygiuojantiesiems. O aikštė-
je jau laukė Rokiškio darželių 
„Pumpurėlis“, „Nykštukas“, 
Senamiesčio ir Juozo Tūbelio 
progimnazijų vaikai, Juodupės ir 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazi-

jų gimnazistai. Jų pagaminti vėjo 
malūnėliai tapo ženklu 30. Ma-
lūnėliai pasirinkti neatsitiktinai: 
pirmaisiais atkurtosios Nepri-
klausomybės metais simbolizavo 
Laisvės vėją.

Kitados netilpo aikštėje
Ši aikštė ypatinga kiekvienam 

vyresniam rokiškėnui. Čia 1988 
m. rugsėjo 9-ąją Rokiškyje Sąjū-
dis ir pertvarka, vedanti į laisvę 
tapo nebe saujelės aktyvistų, o 
gausybės Rokiškio rajono žmo-
nių valia. Panemunėlietė poetė 
Danutė Mažeikienė prisiminė, 
kaip ji organizavo autobusus no-
rintiesiems vykti į mitingą. Ir kiek 
tų norinčiųjų buvo. Visa erdvė 
nuo Rokiškio Kultūros centro iki 

pašto buvo sausakimša žmonė-
mis, o kiek jų dar netilpo. 

Todėl ir švenčiant atkurtos 
Lietuvos valstybės 30-metį ra-
jono taryba nusprendė šią aikštę 
pavadinti Sąjūdžio aikšte. Apie 
pirmąjį rokiškėnų mitingą ant 
jos sienos primins ženklas.  Jį 
atidengti pakviesti Sąjūdžio pir-
meivis Pavlius Gaigalas ir L. Jan-
kauskienė. 

P. Gaigalas priminė, kad tą-
dien ateita ne taip lengvai, kaip 
šiandien. Tąsyk žmonių ranko-
se taip pat buvo trispalvės, bet 
dar buvo nedrąsu ištarti „Lie-
tuva, būk laisva!“, dar nedrįsta 

giedoti „Tautiškos giesmės“. 
Iškilmingai atidengta Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio ženklu 
papuošta atminimo lenta. Deka-
nas juokavo, kad jam šiemet tik 
tris žodžius įdėjo į lūpas: „Mūsų 
vienybė susitelkime!“ ir kvietė 
melstis už žmones, kurie buvo 
šioje aikštėje, kurioje mokė, ir 
už tuos, kurie dar čia bus. Jis 
kvietė dėkoti Dievui, mokyto-
jams tėvams, žmonėms, žodžiu 
ir pavyzdžiu, mokiusius tiesos, 
laisvės, pasiaukojimo. Dekanas 
Eimantas Novikas kalbėjo apie 
svarbą įamžinti Tiesą.

Į 3 p.
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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

Kas nusuko kiškiams galvas?

Prie Rokiškio kultūros centro sau ramiai stovėjo trys au-
galų kompozicijos – kiškiai. Kol vandalai nenusprendė jų 
šiek tiek patobulinti. 

Pataisymų autorių Kultūros centro darbuotojai ragina prisi-
pažinti geruoju. Mat betobulindamas kiškius pro akis praleido 
svarbų dalyką - tą vietą, kur stovi kompozicijos, stebi vaizdo 
kameros.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kovo 11-ąją vėliavų jūrą išsklaidė lietus, 
Mokytojai Vandai Vasiliauskienei 
pilna salė plojo stovėdama, o tranki 
„Priesaika“ mokė istorijos ir laisvės

Iš 2 p.
Salė Mokytojai 
Vandai Vasiliauskienei 
kelis kartus plojo stovėdama
„Žmogus, kuris atidavė savo 

jėgas, savo idėjas, atidavė savo 
dalį širdies, kad būtume tokie, 
kokie esame šiandien. Kad mūsų 
tauta būtų laisva ir stipri“, – taip 
Rokiškio krašto garbės pilietės 
vardo suteikimo Vandai Vasi-
liauskienei ceremoniją pradėjo 
rajono mero patarėja Justina Daš-
čioraitė. 

„Kiekvienas turim pareigą, 
aš savo pareigą vykdžiau. Pra-
sidėjo Sąjūdis. Tada atsirakino 
lūpos, galėjau kalbėti ne tarp ei-
lučių mokiniams, galėjau kalbėti 
atvirai“, – vaizdo siužete kalbėjo 
Mokytoja. Siužete – daugelypė ir 
daugiaplanė jos veikla. Nuo to, 
kad ji, kaip „nepatikima ir idėjiš-
kai nebrandi“, nepatogi sovietinei 
santvarkai mokytoja, savo auklė-
tinams buvo tarsi antroji mama. 
Tik pabrėžė, kad Tėvynės mei-
lė, didžiosios žmogaus vertybės 
ugdomos pirmiausia šeimoje. Ji 
mokė, auklėjo, patarė, gydė ne-
gailestingos santvarkos sužalotų 
šeimų skaudulius, savo pamokose 
Ezopo kalba, tarp eilučių visada 
kalbėjo apie Laisvės ilgesį, skie-
pijo jos viltį. Pirmajame Sąjūdžio 
mitinge Rokiškyje ji buvo vie-
na iš drąsiųjų, išdrįsusių kalbėti 
apie tai, kas daugelį dešimtmečių 
skaudėjo ir buvo nutylėta. 

Atgavus Nepriklausomybę, 
mažytė trapi mokytoja kartojo 
knygnešių istoriją, tik dabar jau 
priešinga kryptimi: iš Didžiosios 
Lietuvos į Mažąją nešdama lie-
tuviškas knygas, kalbą ir kultūrą 
lietuvių šeimoms. Už tai ne kar-
tą jai grąsinta, ne kartą bandyta 
prigąsdinti. Bet, kol leido jėgos, 
savųjų tautiečių neapleido.

Po jaudinančios akimirkos, 
kai buvo įteiktos Rokiškio krašto 
garbės pilietės regalijos, Mokyto-
ja savo tyliu pavyzdžiu davė di-
džiulę vertybių pamoką. Mažytė, 
trapi močiutė tvirtu balsu scenoje 
ir šventinę akimirką nepabijojo 
atvirai kalbėti tiesą. Be manda-
gybių, užuolankų, Ezopo kal-
bos. Talpi buvo ta neilga kalba. 
Joje – tikroji Mokytojos esybė. 
Ji džiaugėsi, kad kalbant apie ją 
nemeluojama. „Mano gyvenimo 
kelyje niekada nebuvau vieniša. 
Mane visur lydėjo žmonės, ku-
rie mane suprato, ir, svarbiausia, 
neapleido manęs mano gyvenimo 
kelionėje nei darbuose“, – sakė 
ji. Rokiškio krašto garbės pilietė 
už palaikymą pirmiausia dėkojo 
savajai šeimai: sūnui, anūkams. 
Taip pat ir bendradarbiams. „Tai 
dabar galvoju, kas aš esu? Esu tik 
tas mažas sraigtelis, kuris sukasi 
tarp visų mane apsupusių žmo-
nių. Tai kodėl man ta didžioji 
garbė? Gal aš imu tą karūną, gal 
tikrai nusiimu ir jiems visiems 
išdalinu. Nes tai jų nuopelnas, jų 
vargas, o mano tas darbelis yra 
sraigtelis. Bet šiandien ne aš čia 
dėmesio centre. Šiandien Kovo 
11-oji“, – pabrėžė Mokytoja.

Jos tylios kalbos kiekvieną žodį 

gaudė pilnutėlė salė. Kalba buvo 
neilga, bet talpi. Ir apie skaudžias 
istorijos pamokas: apie Mindaugo 
Lietuvos drąsą, galią ir didybę. Ir 
menkų kunigaikštukų niekšišką 
klastą. Ji dabartinį Seimą lygino su 
tais sritiniais kunigaikštukais: kai 
vietoj bendros veiklos ir bendrų 
tikslų yra tik atskiros komisijos, 
komitetai. „Išrinkti Seimo nariai 
ateina, padeda ranką ant Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, jie per-
skaito tuos žodžius. Parodo, kad 
moka skaityti, bet ar jų mintyse 
išlieka?“ – klausė V. Vasiliauskie-
nė. Ties šiuo retoriniu klausimu 
jos kalbą salė nutraukė audringais 
aplodismentais: daugiau nei 400 
žmonių plojo stovėdami. V. Vasi-
liauskienės kalba dar ne kartą nuo 
patogių kėdžių kėlė klausytojus. 
Mokytoja tyliu, ramiu balsu, be 
patetikos kalbėjo apie pagarbą 
sau, apie kaltę ir atsakomybę. 
Apie tai, kaip Aušvice sukrėtė iš-
vysti eksponatai: krosnis, kurioje 
deginti žmonių kūnai, žarsteklius, 
vežimėlius pelenams išgabenti, iš 
žmonių odos pagamintas mote-
riškas rankines.  Ir gido, vokiečio 
žodžius: „Man gėda prieš jus visus 
tai sakyti, bet tai yra tiesa“. „Paly-
ginkime tą tiesą su Putino: kraujas 
nebuvo pralietas, tai ne kraujas, 
tai... vyšnių kisielius. Tokie kon-
trastai“, – sakė ji.

Mokytoja pasakojo ir apie ben-
drystę su kitataučiais žmonėmis, 
su ukrainiečiais, kurie telkėsi kartu 

su lietuviais statyti kultūros centrą. 
Ir ragino vienytis. Ji džiaugėsi, kad 
dabartinis jaunimas – moksleiviai, 
studentai yra patriotai. „Mano ži-
lai galvai labai malonu, kad bus 
mus kuo pakeisti“, – sakė V. Va-
siliauskienė. 

Jos sveikinti į sceną lipo ir 
buvę mokiniai – „Vasiliauskienės 
viščiukai“,  ir bendradarbiai mo-
kytojai, ir Gyvojo Rožinio drau-
gijos atstovai, mat Mokytoja jau 
16 metų šios draugijos narė, vado-
vauja 20 maldininkų būreliui. Ne 
vienas rokiškėnas naudojosi proga 
padėkoti Mokytojai. O dekanas 
Eimantas Novikas palaimino ją.

„Priesaika“ – tikra istorija
Apie Laisvės ilgesį kalbėjo 

ir roko opera „Priesaika“, kuri 
operos solistų Liudo Mikalaus-
ko, Egidijaus Bavikino, Sandros 
Lebrikaitės ir grupės „Thunder-
tale“ balsais ir muzika pasakojo 
Laisvės kovų istoriją. Pagrindinis 
operos veikėjas – kunigas, kuris 
išėjo pas kenčiančius tautiečius 
ten, kur buvo reikalingiausias: būti 
jų palydovu sunkioje ir skaudžioje 
kovoje. „Mūsų bažnyčia – miško 
bažnyčia“. Būti kartu su jais ir vil-
čių, ir netekčių akivaizdoje. Patirti 
neviltį, kai, rodos, nusisuka net 
Dievas, kai žlunga tai, kas bran-
giausia. 

Operoje jautriai pasakojamos 
tikros istorijos iš dvasininko Jus-
tino Lelešiaus-Grafo, poeto Jono 

Urbono-Lakštučio, gimnazisto 
Juozo Nausėdos, žuvusio vos 15 
metų, ir kitų Laisvės kovotojų už-
rašų, užrašų, išsaugotų juodžiau-
siais okupacijos metais. Apie jų 
viltis, drąsą, tikėjimą. Operoje 
keliami amžinieji klausimai: kas 
yra tiesa, kas – išdavystė. Kalba-
ma apie tai, kad buvo ir tų, kurie 
kaip poetas Lokšuva, Nepriklau-
somoje Lietuvoje kritikų aprietas, 
buvo dabar šlovinamas už tai, kad 
laižė okupantams padus. Kalbėta 
apie tai, kokia sunki atsakomybės 
našta slėgė kovotojų pečius už pa-
liktų senų tėvų, šeimų likimą. Apie 
nežinią dėl kovos draugų, artimų-
jų likimus. Apie trapią gyvybės ir 
mirties ribą. Apie paprastus gy-
venimo džiaugsmus, tokius kaip 
šviežios bandelės skonis. Apie 
tai, kad net juodžiausios nevilties, 
baisiausio pavojaus akimirkoje 
žmogaus širdyje atsiranda vietos 
meilei... Ir kaip negailestingai ji 
žudoma. Apie amžinus interne-
to komentatorių, „sofos riterių“ 
pasvarstymus apie okupacijos 
teikiamą apgaulingą ramybės, už-
tikrintumo, garantijų iliuziją.  Kai 
laisvė, dėl kurios kitados žmonės 
aukojo gyvenimus, tampa tik dar 
vienu istorijos puslapiu, nuobo-
džiu senelio prisiminimu. Ir reikia 
vėl naujos paskatos branginti tai, 
apie ką mirtono pavojaus akivaiz-
doje svajota, lieta kraujas...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vyriausybė pritarė, kad priemiestiniais autobusais 
mokiniai galėtų važinėti su 50–80 proc. nuolaida

Vyriausybė pritarė Trans-
porto lengvatų įstatymo pakei-
timo projektui. Siūloma, kad 
bendrojo ugdymo mokyklų 
mokiniai, važiuodami prie-
miestiniais autobusais, galė-
tų su 50 proc. nuolaida pirkti 
vienkartinį ir su 80 proc. nuo-
laida vardinį terminuotą va-
žiavimo bilietą.

Tokias pačias važiavimo prie-
miestiniais autobusais lengvatas, 

kurios pasiūlytos įstatymo projek-
te, dabar turi profesinio mokymo 
įstaigų mokiniai ir mokiniai, kurie 
mokosi pagal specializuoto ugdy-
mo krypties programas. Bilietą 
priemiestinio susisiekimo autobu-
sais su 50 proc. nuolaida dabar gali 
įsigyti tik vaikai nuo 7 iki 10 metų.

Lengvatas numatančio įsta-
tymo pakeitimai įsigaliotų nuo 
2021 m. rugsėjo 1 d.

ŠMSM inform.
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TRIBŪNA
Pavlius Gaigalas. Prisiminkime, kaip gimė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis Rokiškyje, kuris atvedė mus į šią dieną

Nors birželio 3-ioji –Sąjū-
džio diena, tačiau atėjus Kovo 
11-ajai, prisiminkime, kaip 
gimė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis Rokiškyje, kuris atve-
dė mus į šią dieną.

1988 m. rugpjūčio 4-oji. 
Respublikinės Rokiškio psichi-
atrinės ligoninės vyr. gydytojo 
pavaduotojas Eugenijus Mika-
liūnas paskambino man į darbą 
ir pakvietė pasikalbėti. Po pietų, 
13.00 val prie savo darbo sutin-
ku E. Mikaliūną ir pradedame 
pokalbį apie Lietuvą apėmusį 
judėjimą ir drąsias vyrų kalbas 
Vilniuje.

Jis, pasirodo, jau daug buvo 
girdėjęs apie taip vadinamą 
„Sąjūdžio“ judėjimo organi-
zavimą ir pakviečia mane pri-
sidėti prie tokio pat kuriamo 
judėjimo Rokiškyje. Sutariame 
kitą dieną, ketvirtadienį, apie 
14 val. susitikti su „Spalio vė-
liava“ redakcijoje dirbančia 
korespondente Irena Ratkiene, 
mat ji labai tuo suinteresuota ir 
daugiau ką gali papasakoti. Ta-
čiau nei kitą, nei sekančią dieną 
su minėtais asmenimis neteko 
susitikti.

Rugpjūčio 9 dieną atsitik-
tinai sutinku I. Ratkienę, o ji 
pakviečia mane tą pačią dieną 
važiuoti į Vilnių, kuriame 19 
val., Menininkų rūmuose, Anta-
kalnyje, vyks LPS iniciatyvinės 
grupės posėdis. Sutartu laiku, 
apie 16.00 val., ties Jaunystės 
g. 19, Rokiškyje namo renkasi 
Audronė Baltuškaitė, Algiman-
tas Kuolas, Irena Ratkienė ir aš.

Atvyksta su „Žiguliais“ mo-
kytojas Vygantas Maurica. Visi 
supratome, ko čia susirinkome 
ir kad važiuojame į Vilnių. Tik 
nežinojome, kas mūsų laukia? 
Buvau atsargus ir daug nekal-
bėjau. Vykau tik dėl įdomumo.

Kelionėje kalbėjomės apie 
niekus, tačiau tik ne apie būsi-
mus reikalus. Nuvykus į Vilnių, 
iš karto susiradome Meninin-
kų rūmus. Kieme buvo daug 
jaunimo, pastarieji buvo gerai 
nusiteikę, garsiai kalbėjosi. Pa-
klausus kur čia renkasi „laisvi” 
žmonės ir kur mums reikia pri-
sistatyti, buvo parodytos durys. 
Už durų – laiptai į antrąjį aukštą. 
Kylame, o ten jau girdėti rimtų 
vyrų solydūs balsai. Pažvelgus 
mums pro duris, visų dėmesys 
nukrypo į mūsų pusę. Kažkas 
paklausė - naujokai, kas tokie, 
iš kur, ko norime? Atsitraukti 
nebegalėjome. Beveik choru 
atsakėme, kad iš Rokiškio, mes 
naujokai.

Už stalo, priešais mus, sė-
dėjo akademikas A. Buračas, 
posėdžiui pirmininkavo A. Če-
kuolis, šalia jo sėdėjo K. Pruns-
kienė, toliau – Vytautas Petke-
vičius, Vytautas Lansbergis, R. 
Ozolas ir kiti. V. Petkevičius lie-
pė palaukti, kol pašauks. Už ke-

lių minučių išgirdome šaukiant 
rokiškėnus. Buvau arčiausiai 
durų, nemačiau kitų išsibarsčiu-
sių savo draugų, tad įėjau į pilną 
žmonių salę.

Salės pakraščiuose stovintys, 
sėdintys už stalo paragino mane 
prieiti prie stalo galo kur buvo 
daugiau erdvės ir prisistatyti. 
Suvokiau, kad atėjo eilė man 
pirmam tartį žodį nuo Rokiškio. 
Nebuvome susitarę kas pirmas 
kalbės ir ką kalbės. Tad pasa-
kiau, kad esu gydytojas, dirbu 
Rokiškio sanitarijos – epide-
miologijos stotyje, man 32 me-
tai, gyvenu Rokiškyje. Atvykau 
ne vienas, o su bendraminčiais 
pasižiūrėti kas čia vyksta, susi-
pažinti su esama situacija.

Susirinkimui posėdžiavęs 
A. Čekuolis liepė prisistatyti ir 
kitiems, klausė ar iš Rokiškio 
niekas ankščiau nebuvo atvykęs, 
ar nėra jau užsiregistravusiųjų. 
Salėje pasigirdo atsakymas, kad 
Rokiškyje tylu, niekas neskambi-
no ir nesiteiravo. Kažkas iš inici-
atyvinės grupės narių paklausė, o 
kada mes planuojame savo rajo-
ne daryti mitingą? Pasidarė bau-
gu. Apie jokį mitingą mes nekal-
bėjome. A. Čekuolis primygtinai 
prašė pagalvoti ir pasakyti datą, 
kada galime organizuoti mitingą, 
į kurį atvyks ir Sąjūdžio iniciaty-
vinės grupės nariai.

Įvykiai sukosi taip sparčiai, 
kad jiems būtinai reikėjo žino-
ti kokiu grafiku bunda Lietuva. 
Mums pritilus, K. Prunskienė 
paklausė, ar dviejų savaičių 
pasiruošimui užteks? Supratau, 
kad skubėti negalime. Tą patį 
suprato ir kiti draugai. Vietoje 
skubiai visi pasitarę, nuspren-
dėme, kad per 3-4 savaites kaž-
ką suorganizuosime ir tikslią 
datą pasakysime vėliau.

LPS iniciatyvinė grupė gar-
siai pasitarusi mums pasakė, 
kad visus klausimus spręstu-
me per Alvydą Medalinską. Jis 
skiriamas mūsų rajono kurato-
riumi. Pokalbis baigėsi taip pat 
staiga, kaip ir prasidėjo. Nebu-
vo kada jiems su mumis ilgiau 
kalbėtis. Visi išėjome šlapi. Prie 
mūsų priėjo jaunas aukštas vai-
kinas ir man prisistatė Alvydu 
Medalinsku. O kad būtų dar ir 
solidžiau bei svariau, tarsi tarp 
kitko tarstelėjo: 

– Aspirantas.

Man tas jo mokslas buvo iki 
vienos vietos... Ne tas rūpėjo. 
Nusišypsojau, pažvelgiau į jį ir 
pamaniau - prieš įstatymą visi 
lygūs. Sėsime visi jei susems. 
Būk tu profesorius ar mokslų 
kandidatas. Jis suprato mano 
žvilgsnį, šypsenėlę ir tuo pačiu 
pakvietė nueiti į ramesnę ir ty-
lesnę vietą pokalbiui. Pasikei-
tėme telefonais, adresais. Su-
tarėme kitą savaitę čia pat vėl 
susitikti.

Ilgai neužtrukome. Visi bu-
vome pilni įspūdžių, skubėjome 
į namus. O ir be to, norėjosi pa-
tiems išsikalbėti, pasidalinti pir-
maisiais įspūdžiais. Mums be-
važiuojant, užsimezgė aktyvus 
ir įdomus pokalbis, suvienijęs 
visus tolimesnėje Sąjūdžio vei-
kloje. Aš bijojau atvirai reikšti 
mintis, nes drauge buvo TSKP 
Rokiškio RK instruktorė Au-
dronė Baltuškaitė. Jos dar gerai 
nepažinau. Tad daugiau kalbė-
jomės apie žmonių aktyvumo 
žadinimą, negerovių iškėlimą 
viešumon, kultūros puoselėji-
mą. Čia pat ėmėm ieškoti žmo-
nių, kuriuos galėtume patraukti 
su savimi. Aš supratau, kad ne 
tam žmonės juda.

Tyliai tarstelėjau šalia sėdin-
čiam A. Kuolui, kad aš ne visiš-
kai taip suprantu Sąjūdžio pa-
kilimą. O ir valdžia net ir tokio 
išsišokimo neatleistų. Juk viską 
ji kontroliavo, viskam dirigavo. 
O čia, štai, liaudies balsas prieš 
partiją ir valdžią. Neiškentęs 
jam pasakiau, kad Sąjūdis sieks 
valdžios ir Lietuvos išsivadavi-
mo. Jei aš nesu teisus ir Sąjūdis 
to nesieks, prižadu, kad aš tuoj 
pat pasitraukiu. Pokalbį nugir-
do ir kiti. V. Maurica tylėjo. A. 
Baltuškaitė įspėjo garsiai apie 
tai nekalbėti. Sąjūdyje to ne-
skleisti. Jai pritarė ir I. Ratkie-
nė. Galime galvoti kas ką nori, 
o kalbėti atvirai turime apie 
tautos kultūros puoselėjimą, 
tradicijas, gamtosaugines pro-
blemas, jaunimo mokymą ir kt. 
A. Kuolas paplojo man per petį 
ir tarsi su nostalgija palingavęs 
galvą pasakė, kad dar ne laikas 
taip galvoti, negalime.

Atvykę į Rokiškį iš karto 
pasukome pas Mikaliūnus į 
namus. Eugenijus mūsų laukė, 
nors jau ir buvo vėlu. Pasidali-
jome pirmaisiais įspūdžiais, nu-

tarėme kitą dieną 19 val. rinktis 
pas jį darbovietėje, jo kabinete 
– Rokiškio psichiatrinėje ligo-
ninėje. Vėliau, E. Mikaliūno 
kabinetas tapo pagrindine mūsų 
susibūrimo vieta, kurioje gimė 
ne tik pirmosios mūsų idėjos, 
formavosi grupė, dalijomės 
darbais.

Ir štai 1988 m. rugsėjo 9 d. 
– LPS Rokiškio skyriaus orga-
nizuotas mitingas prie kultūros 
namų. Į šį mitingą eita labai 
kruopščiai pasiruošus, apgalvo-
tai. Visos mūsų kalbos, eilišku-
mas, kalbėtojų pavardės buvo iš 
anksto aptartos ir išdiskutuotos.

Prieš tai, Sąjūdžio iniciaty-
vinėje grupėje buvo nuspręsta, 
kad į mitingą būtina pakviesti 
kunigą dekaną Juozą Janulį. 
Tai buvo mano mesta mintis ir 
siekis, kad jau nuo pat pradžių 
bendradarbiauti su bažnyčia ir 
per ją pritraukti žmones. O, be 
to, jei ir kas bus negerai, kuni-
go buvimas šalia sudrausmins 
visus ir neleis valdžios vyrams 
atvirai su mumis susidoroti. 
Puolimas taptų ne tik prieš mus, 
bet ir prieš bažnyčia, o ši jau 
mokėjo už save pastovėti. Kad 
būtų tvirčiau, būtinai norėjome, 
kad kunigas kreiptųsi į susi-
rinkusius, nes tai reikštų, kad 
bažnyčiai mes atvėrėme kelius 
į laisvę ir pirmieji suteikėme 
tribūną. O tai garantuoja, kad ir 
ateityje bažnyčia tampa mūsų 
sąjungininke.

Aš buvau atsakingas už ryšio 
palaikymą su dekanu J. Januliu. 
Nebuvau partinis, bet buvau ka-
talikiško auklėjimo, tremtinys, 
todėl iniciatyvinė grupė ir pati-
kėjo man užmegsti kontaktus su 
kunigu. Buvau maksimalistas. 
Tačiau nebuvau įsitikinęs, kad 
J. Janulis mane sutiks šiltai ir iš 
karto ims bendradarbiauti. Ieš-
kojau jo Šv. Mato bažnyčioje.

Prižiūrėtojos man nurodė, 
kad dekano reikia ieškoti na-
muose. Nedrąsiai pasibeldžiu 
į namo verandos duris, vaikš-
tau po kiemą. Išeina žmogus ir 
klausia ko ieškome, pas ką ir 
kokiu reikalu? Pirmą kartą pa-
mačiau šį žmogų, tačiau nesu-
pratau, kad kalbu su pačiu kuni-
gu. Dekanas nesenai pats buvo 
paskirtas darbui į šį dekanatą. 
Prisistatau. Pradedu kalbėti apie 
organizuojamą mitingą ir karš-

tai bandau įrodyti, kad žmonės 
pageidauja išgirsti ir Dievo 
žodžio. Juk neįsivaizduojamas 
judėjimas be bažnyčios. Pri-
mygtinai bandau įtikinti, kad 
kunigo pasirodymas - istorinis 
reiškinys ir kaip bepasibaigtų 
šis pirmasis, gal būt ir paskuti-
nis mitingas, žmonės to niekada 
neužmirš. Reikia pasinaudoti 
proga. Dekanas tylėjo ir žvel-
gė į mane. Po to vienu žodžiu 
pasakė – gerai. Paprašiau, kad 
per artimiausias mišias kreip-
tusi į susirinkusius ir pakviestų 
visus į mitingą. Kad susisiektų 
su savo parapijų kunigais ir per 
juos paviešintų šią žinią. Šiltai 
paspaudėme vienas kitam ran-
kas, atsisveikinome. Tačiau aš 
iki galo nebuvau tikras, kad ku-
nigas išdrįs ateiti ir kalbėti.

Po kelių dienų Rokiškio m. 
centre mane sustabdo viena 
moteriškė ir prisistato nuo de-
kano. Ji patvirtino, kad dekanas 
per savo žmones jau pagarsino 
ir pakvietė visus į mitingą. O 
ji paklausė, ar dar ko nors dau-
giau iš jų pusės nereikia ir čia 
pat pasisiūlė mitinge sugiedoti 
maldą „Marija , Marija“. Suglu-
mau. To nesitikėjau. Tai buvo 
taip rimta. Negalėjau atsakyti 
ir atstumti. Tad pasakiau, kad 
viskas tinka ir galima. O tai 
padaryti reikėtų prieš pat mi-
tingo pradžią . Gal net jam dar 
ir neprasidėjus. Paprašiau, kad 
mitingo dieną ji su savo choris-
tėmis stovėtų arti kultūros namų 
laiptų. Mitingas bus radiofikuo-
tas. Tad prieš pradedant kalbas 
jos užlips ant pirmųjų laiptelių 
ir užtrauks giesmę. Tik tegul 
nepaveda. Paskutinį mūsų ini-
ciatyvinės grupės pasiruošimo 
mitingui vakarą pasakiau, kad 
su kunigu sutarta, o ir davatkė-
lės dar žada pradžioje pagiedo-
ti. Niekas nedrįso prieštarauti. I. 
Ratkienė į tai sureagavo labai 
palankiai. Supratau, kad paves-
tą darbą atlikau.

Iniciatyvinėje grupėje buvo 
nutarta, kad mitingą ves E. 
Mikaliūnas ir Skirmantė Kra-
sauskaitė. Jie yra labiau progno-
zuojami, vedimo metu sugebės 
reikiamu momentu suvaldyti 
kalbėtojus ir auditoriją. Nenu-
matytu atveju E. Mikoliūną 
pavaduoti reikėtų man. Visa ini-
ciatyvinė grupė susirinko ligo-
ninėje ir kartu vykome į aikštę. 
O ten jau minios žmonių! Vė-
liavos. Mums sunku prasibrauti 
iki kultūros namų. Žvelgiu, prie 
pat laiptų stovi mano choristės, 
priešingoje pusėje ir minioje 
įsimaišę TSKP Rokiškio RK 
nariai, politinio biuro nariai, 

vykdomojo komiteto atsakingi 
darbuotojai. Supratau, kad čia 
kažkas ne taip. Taip lengvai jie 
mums auditorijos neužleis, ir 
aplamai, ar iš viso mums bus 
duota teisė kalbėti. Prieinu prie 
chorisčių ir pasakau, kad jos 
eitų arčiau prie mikrofono. Jei 
galėsiu, aš jį prinešiu ar nuleisiu 
arčiau, nes nebus jų giedojimo 
girdėti.

Atlėgo širdis, nes čia pat sto-
vėjo ir kunigas-dekanas Juozas 
Janulis. Mums, iniciatyvinės 
grupės nariams, belipant ant 
laiptų, ūžtelėjo, sujudėjo minia, 
o kartu su mumis ant scenos 
ėmė brautis čia pat lūkuriavę 
partijos ir vykdomojo komiteto 
atsakingi darbuotojai: pirmasis 
LKP RK partijos pirmasis se-
kretorius Vitalijus Asačiovas, 
antrasis sekretorius Bronius 
Puluikis, trečioji partijos sekre-
torė Janina Amosejeva su vyru, 
rajono laikraščio „Spalio vėlia-
va“ redaktorius Antanas Paške-
vičius, prokuroras Vidmantas 
Plėdis, ką tik paskirtas milicijos 
viršininkas V. Lesčiauskas, vyk-
domojo komiteto pirmininkas 
Vitas Kačinskas, pavaduotas 
Eduardas Firas ir kiti. Tačiau jie 
užlipo ant pakilos ir pasitraukė į 
šoną atokiau, užleisdami mums 
vietą prie mikrofono pirmoje 
eilėje. Su mumis užlipo ir mūsų 
svečiai – A. Šaltenis, Bronius 
Kuzmickas, A. Nasvytis, Kazi-
mieras Uoka, Audrius Butkevi-
čius. Mitingas truko virš 3 val. 
Jau ir pradėjo temti, darėsi vėsu, 
bet žmonės nesiskirstė. Kai vie-
ni kalbėjo prie mikrofono, kiti 
sąjūdiečiai stovėjo ir diskutavo 
tarpusavyje, tame tarpe ir su 
partijos nariais.

Man teko laimė ar nelaimė, 
beveik visą vakarą stovėti šalia 
ir kalbėtis su pirmuoju rajono 
partijos sekretoriumi Vitalijumi 
Asačiovu. Tie faktai liko užfik-
suoti daugelio fotonuotraukose. 
Mitingas pavyko. Jautėme, kad 
reikia eiti toliau. Mitingo metu ir 
po jo, nebuvo jokių provokacijų. 
Visi sąjūdiečiai ir svečiai sugrį-
žo į psichiatrinę ligoninę. Buvo 
vėlu, bet iš čia mūsų niekas ne-
vijo. Gėrėme arbatą, dalijomės 
įspūdžiais, džiaugsmais. Į namus 
grįžome jau visiškai sutemus.

Tada man buvo 32 metai. 
Simboliška, tačiau beveik po 
32 metų man ir vėl patikėta pa-
sakyti kalbą kovo 11-sios pro-
ga - Atkurtos Nepriklausomos 
Lietuvos trisdešimtmečio proga 
„Sąjūdžio“ vardu pavadintoje 
aikštėje ir atidengti atminimo 
lentą.

Pavlius GAIGALAS

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai 
sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ ga-
lite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosi-
rena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 
12, Rokiškis
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Nepriklausomas rajono laikraštis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Apie mėnesį naudotą telefoną 
Redmi 7a. Yra garantija. 70 Eur. 
Geros būklės Samsung S3, pakeista 
nauja baterija. 40 Eur.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Geros būklės Huawei Mate 20 
Lite. Pilnas komplektas, garantija. 
Mėlynos spalvos.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Samsung S10. Pirktas, prieš 2 
mėn. Žalios spalvos, 128GB vidinė 
atmintis. Kaip naujas, saugotas. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. 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 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s 16GB. 
Kroviklis, dėkliukai. Domina 
keitimas. Kaina 110 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
• Geros būklės IPhone 3s. Yra 
dėkliukas, kroviklis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 27 117. Rokiškis
• IPhone SE telefoną, 32GB, geros 
būklės, baterija 92 proc., pilkas. 
Komplekte įkrovimo laidas ir 
keletas dėklų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Naują Huawei Pro telefoną. 
Yra ausinės, kroviklis ir dėžutė. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Vokišką pianiną. Juodas, 
pagamintas Berlyne. Pasiimti 
patiems iš pirmojo aukšto, galiu 
pervežti. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką akordeoną 
Malysh. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę, domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 3 arba 4 
kambarių butą ar namą Rokiškyje. 
Tel. 8 674 17 934. Rokiškis
• Išsinuomosiu nebrangiai namą, 
namo dalį ar 2 kambarių butą. 
Geriau būtų su baldais, ilgesniam 
laikui. Tel. 8 645 07 470. Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės ūkio 
paskirties sklypą. Kaina pagal 
susitarimą. Tel. 8 647 23 579. 
Rokiškis
• Išnuomojama darbo vieta kirpėjai. 
Pirmuosius 3 mėnesius bus taikoma 
50 proc. nuolaida nuomai.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Išnuomojame 2 kambarių butą. 
Tvarkingas, su baldais, buitine 
technika. Tel. 8 679 66 916. 
Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 

ieško buto ar namo dalies su 
daliniais patogumais. Domina 
įvairus variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti senų 
žurnalų kaip Savaitė, Prie kavos, 
Ji, Moteris. Pasiimtumėm Rokiškio 
arba Kupiškio miestuose.  
Tel. 8 618 13 368. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti miegamą 
ir švarią sofą, dviems mergaitėms. 
Jūžintai. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą, geros būklės vaikišką 
lovytę su čiužiniu. Išardyta. 
Kaina 69 Eur. Tel. 8 624 81 899. 
Anykščiai
• Gultuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Rudos spalvos vežimėlį. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 601 19 003.  
Rokiškis
• Lavinamąjį kilimėlį. Geros 
būklės, beveik naujas, pirktas 
iš naujų. Pridėčiau dar vieną 
pakabinamą žaisliuką. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujus ir naudotus trimerius, 
žoliapjovę. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Vejos, žolės sėklas. 10 kg. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Trinkelių bei šaligatvių tarpų 
ravėtuvą. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Labai geros būklės pjūklą 
Husqvarna 350. Uždėta nauja 
grandinė. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• MTD 12.5HP BRISSTATION 
žoliapjovę. 7 pavarų, pusiau 
automatas, pjauna 1.20 cm, dviejų 
peilių. Sėdi ir dirbi. Kupiškis. 50 
km atstumu atvežu už papildomą 
kainą. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Išriestą, stabilią valtį. Vežiojama, 
pagaminta iš jūrinių plokščių, 
beveik nenaudojama, dėl to 
parduodama. Geros būklės. Galiu 
atvežti. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 624 81 899. Anykščiai
• Biliardo rutulių komplektą. Nauji, 
su dėžute. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Naudotas lauko šarvo duris, 
190/80. Yra metalinės staktos. 

Rakinasi 3 kryptimis, yra raktai. 
Reikia tik rankeną pasikeisti. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 36 492. 
Rokiškis
• Naujus šulinio ir kanalizacijos 
žiedus, pagilinimo žiedus, dugnus ir 
dangčius. Atvežu visoje Lietuvoje. 
Kaina nuo 30 Eur.  
Tel. 8 671 22 588. Šiauliai
• Kriauklę. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 692 40 222. Rokiškis
• Raudonas plytas. Vienos kaina 20 
cnt. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis

Rokiškyje – nekilnojamojo turto plėtra: 
būstu aprūpinti sparnuoti emigrantai

Kovo 10-oji – 40 paukš-
čių diena. Manoma, kad 
tiek rūšių sparnuočių šią 
dieną jau yra grįžę į Lietuvą 
iš šiltųjų kraštų. Nekilnoja-
mojo turto sparnuotiesiems 
emigrantams plėtra vyko 
dviem kryptimis: Liongi-
no Šepkos parke ir Rotary 
parke Vilties gatvėje. 

Pirmiausia inkilai pradėti 
kelti medžiuose prie rajono 
savivaldybės. Čia inkilus kėlė 
savivaldybės specialistai. L. 
Šepkos parke darbavosi Kul-
tūros centro specialistai ir 
moksleiviai. Kokių tik inkilų 
čia nebuvo: ir paprastučių, ir 
įmantrių, įvairiausiai išpieštų 
ir išdažytų. Taigi, paukščiai 
turės iš ko rinktis naujuosius 
namus: medžiuose jų įkelta 
net kelios dešimtys.  Į medį 
inkilą kėlė ir rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas.

O štai Rotary parke inki-
liukus kėlė jaunieji Rokiš-
kio skautai. Darnia greta, su 
daina atžygiavę iš Juozo Tū-
belio progimnazijos. Nors ir 
ne skautas, tačiau į jų gretas 
buvo priimtas ir direktorius 
Zenonas Pošiūnas. Jaunimas 
kartu su Rotary klubo vadovu 
Arūnu Skardžiumi bemat įkė-
lė inkilus. Jiems buvo renka-
mos didesnės, storesnės beržų 
šakos taip, kad paukščių na-
mukus pasiektų kuo daugiau 
saulės šviesos ir šilumos. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rūkančių Rokiškio vaikų ir paauglių 
drausminimui – prevencija bei kontrolė

Reaguodami į rajono mo-
kyklų prašymus ir pavienius 
tėvų nusiskundimus apie tarp 
vaikų ir paauglių didėjantį rū-
kymą Rokiškio rajono polici-
jos komisariato pareigūnai su 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojais ir moky-
klų bendruomenėmis vykdys 
prevencinę priemonę nepilna-
mečių asmenų drausminimui. 
Priemonė bus vykdoma 2020 
m. kovo – gegužės mėnesiais.

Įstatymas draudžia asme-
nims, jaunesniems nei 18 metų, 
turėti ir rūkyti (vartoti) tabako ar 
su tabaku susijusius gaminius – 
ypač populiarias jaunimo tarpe 
elektronines cigaretes, todėl bus 
tikrinamos šalia Rokiškio rajo-
no įstaigų esančios teritorijos 
ir vykdoma minėtų pažeidimų 

prevencija bei kontrolė.
Asmenys, kurie pažeidimo 

metu turės 16 metų, bus patrauk-
ti administracinėn atsakomybėn 
pagal Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų 
kodekso 492 straipsnį. Apie ne-
turinčių 16 metų asmenų pada-
rytus pažeidimus Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracija 
informuos jų tėvus, globėjus ar 
rūpintojus.

Pastebėjus rūkančius pa-
auglius bus nustatinėjamas jų 
amžius. Nustačius, kad nepilna-
mečiai neteisėta veikla užsiima 
pakartotinai, bus organizuoja-
ma pagalba vaikui – psicholo-
go konsultacijos, dalyvavimas 
ankstyvosios intervencijos pro-
gramoje, korekciniai pokalbiai 
su Priklausomybių ligų konsul-
tantu.

Dar kartą primename, kad 
rūkymas ne tik kenkia sveikatai, 
bet ir užtraukia administracinę 
atsakomybę. Už tabako gami-
nių ir su juo susijusių gaminių 
(elektroninių cigarečių) rūky-
mas ar šių gaminių turėjimas 
nuo 16 iki 18 metų asmenims 
užtraukia įspėjimą arba baudą 
nuo 20 iki 50 eurų su gaminių 
konfiskavimu, o pakartotinai 
nusižengus bauda gali siekti nuo 
50 iki 90 eurų.

Jei prie mokyklų ir policijos 
pareigūnų bendradarbiavimo 
prisijungtų šeima, galima būtų 
tikėtis dar geresnių rezultatų.

Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijo

Tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo 

koordinatorė 
Birutė Šlikienė

Pašto sektoriaus pajamos pernai augo
Bendrosios pašto sektoriaus 

pajamos 2019 metais augo 11,7 
proc. iki 191,07 mln. eurų, o 
didžiausias rinkos dalis užėmė 
Lietuvos paštas (36,3 proc.), 
„DPD Lietuva“ (18 proc.) ir 
„DHL Lietuva“ (12,1 proc.).

Pernai 2,6 karto išaugo paš-
tomatų skaičius – visoje Lietu-
voje veikė 550 paštomatų, kai 
2018 metais jų buvo 214. Tarp-
tautinių siunčiamųjų siuntinių 
kiekis per metus išaugo 34 proc. 
iki 3,4 mln., o tarptautinių gau-

namųjų siuntinių skaičius didėjo 
19,6 proc. iki 2,9 mln. siuntinių.
Daugiausiai savitarnos terminalų 
turėjo „Omniva“  (54,5 proc.), 
Lietuvos paštas (29,5 proc.) ir 
„DPD Lietuva“ (15,5 proc.).

BNS inform.



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

2020-03-13

PASLAUGOS

• 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
• Galiu supjauti, suskaldyti malkas 
savo įrankiais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 647 23 579. Rokiškis

• Genime sodus, smulkiname šakas, 
karpome, formuojame gyvatvores, 
pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Nedideliais kiekiais, 
savivarčiu vežu žvyrą. Galiu 
pervežti krovinius iki 3 t. Mini 
ekskavatoriaus paslaugos.  
Tel. 8 615 60 138.  
Rokiškis
• Stogų meistrai kokybiškai ir 
greitai dengia naujus ir perdengia 
senus stogus. Pristato visas 

statybines medžiagas. Ilgametė 
darbų patirtis. Tel. 8 698 19 086. 
Rokiškis

PERKA

• Pirksiu 2-jų kambarių butą 
Taikos gatvės bendrabučiuose, gali 
būti apleistas. Tel. 8 678 09 998. 
Rokiškis
• Perku ritiniais šieną, šienainį. 
Taip pat ir avižas, kviečius, 
miežius. Tel. 8 653 24 217. 
Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis
• Perku 2 kambarių butą arčiau 
centro. 4-5 aukštas nedomina. 
Gali būti be remonto. Kaina iki 20 
tūkstančių Eur. Tel. 8 643 00 795. 

Rokiškis
• Pirksiu malkas rąsteliais iki 20 m. 
Beržo, juodalksnio arba baltalksnio, 
priimsiu pigiausią pasiūlymą.  
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
• Perku rusišką trifazę mėsmalę. 
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą, Jaunystės 
gatvėje, 2 aukšte. Namas blokinis, 
50,5 kv. m. Reikia remonto. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 620 87 854. 
Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g., saulėtoje 
pusėje. Yra duobė, rūsys. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Sodą Kavoliškyje, Rokiškio 
rajone. Su nameliu, visais esančiais 
baldais, įrankiais ir sodo priežiūros 
priemonėmis. Sode yra obelų, 
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Laisvės g.13 2020-03-20 d. 10 val.  Steponių k. Rokiškio kaim. 
sen. Rokiškio r. numatomi žemės sklypo kad. Nr. 
7385/0003:0008 geodeziniai matavimai. Kvie-
čiame dalyvauti gretimo žemės sklypo kad. Nr. 
7383/0003:0007 bendrasavininkę A.N. 

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

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

2020.03.25 10 val. Kavolių k., Panemunėlio sen., Ro-
kiškio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7390/0004:19 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo 
žemės sklypo Nr.7390/0004:16 paveldėtojus. 

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.

Kovo 18-19 dienomis
Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje, vyks

PAVASARINĖ MUGĖ
Visus –mažus ir didelius –mies-

telėnus ir jų svečius, maloniai 
kviečiame apsilankyti 

bei dalyvauti!

kriaušių, serbentų, agrastų. Žemė 
pora metų buvo užsėta dobilais. 
Kaina sutartinė. Papildomas tel. 
+370 458 53389. Tel. 8 676 76 883. 
Varėna
• Namą Rokiškyje, J. Gruodžio 
gatvėje. Erdvus bei jaukus įrengtas 
namas su 6,35 a sklypu. 1992 m. 
statytas mūrinis dviejų aukštų 
gyvenamasis namas, bendras namo 
plotas - 275,19 kv. m. Šildymas 
centrinis kietuoju kuru. Kaina 
93500 Eur. Tel. 8 640 32 442. 
Rokiškis
• Garažą 6x4 m, po visu garažu 
rūsys, naujai sutvarkytas stogas, 
skardintos durys, trifazė elektros 
instaliacija. Tel. 8 658 88 388. 
Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais ir 
žeme Pandėlyje. Galiu keisti į 
vieno kambario butą Rokiškyje. 
Tel. 8 646 90 708. Rokiškis
• Keičiu arba parduodu sodą už 
miškų ūkio. Tel. 8 615 67 196. 
Rokiškis

• Žemės sklypus. 1) 3,85 ha 
prie Rokiškio miesto, kad. nr. 
7313/0003:532, našumo balas 
41,7. 2) 0,78 ha Juodupėje, kad. nr. 
7363/0006:0220, našumo balas 37. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• 2,16 ha mišką, Serapiniškio km. 
Kadastrinis nr.7357/0006;189.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• 8 ha dirbamos žemės sklypą, 
prie kelio Rokiškis-Jūžintai. Kaina 
15200 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Medinį garažą, prie senosios 
kepyklos. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• 2 sodus Velniakalnyje. 
Taisyklingos formos sklypai, vienas 
šalia kito. Bendras plotas 12 a. 
Geras asfaltuotas privažiavimas. 
Medinis sodo namukas, po visu 
rūsys, vaiskrūmiai, obelys. Yra 
pastatytas visiškai naujas lauko 
tualetas, šulinys, šiltnamis. Kaina 
6000 Eur. Tel. 8 603 57 235. 

Rokiškis
• Sodybą. Vos keli kilometrai 
nuo Rokiškio, link Žiobiškio, 
Danilaukos k. Nuostabioje vietoje, 
tinka poilsiui ar verslui plėtoti. 
Namas 101 kv. m, akmeninis 
pastatas, tvartas, pirtis. 10 a 
įžuvintas tvenkinys, privati vieta, 
pušyno apsuptyje. 2,5 ha žemės. 
Kaina 26800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• 6,35 a sklypą su 120kv.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
• Sodą su nameliu ir ūkiniu pastatu. 
Šalia tvenkinys, rami, graži vieta. 
Tel. 8 618 25 735. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje, 
Pergalės g. 10, ketvirtas aukštas, 
54 kv. m. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, du sandėliukai. Kaina 6000 

Eur. Tel. 8 684 08 935.  
Rokiškis
• Salose, Dviragio ežero saloje, 
universalios paskirties pastatą, 
52 kv. m su 10 a žemės sklypu. 
Šalia išlikę pamatai, 40 kv. m, yra 
galimybė plėstis. Įvesta trifazė 
elektros instaliacija, komunalinis 
vandentiekis. Ežeras - 120 m. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Dviratį 7-12m. vaikui, 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA dvejiems metams, 

tvarkingas. Kaina 1050 Eur. Tel. 8 
675 47 620. Rokiškis 

• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA dvejiems metams. 

Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkingas. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Automobilį Citroen Xantia. TA 
iki 2021 m. Vieno šeimininko, 
dujos su dokumentais, dujų patikra 
galioja iki 2024 m. Dujos įrašytos į 
TA pasą, važiuoja minkštai, traukia 
gerai, hidraulika veikia puikiai, 
naujas su garantija akumuliatorius, 
padangos. Kaina 499 Eur.  
Tel. 8 624 81 492. Anykščiai
• Automobilį Škoda Fabia, 2009 
m. Benzinas, 1,4 l. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 682 11 035. Rokiškis
• Diskinį dviratį. Jūžintai. 
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
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06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Proto džiunglės
07:30 Hanibalo lobio 
medžioklė
09:00 Labas rytas,  
Lietuva
12:00 Afrikos stebuklai. 
Kiek nutinka per dieną
12:55 Portugalijos 
laukinės gamtos  
įdomybės
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 Vaikų darželio  
policininkas
01:00 Programišiai
03:10 Vanago portretas
04:25 Hanibalo lobio  
medžioklė
 

05:15 Naujakuriai
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 Sarila. Prarastoji žemė
13:40 Terneris ir Hučas

15:40 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Uošvių nepasirinksi 
21:00 Šventasis
23:00 Ji - šnipė
01:25 Organų vagys 
03:15 Katastrofiškai nesėkmingas 
filmas 
04:45 Tarp mūsų mergaičių

06:50 Ponas Bynas 
07:15 Saugokis meškinų
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Žmogus-voras 
08:25 Tomo ir Džerio  
pasakos 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:20 Broliai meškinai.  
Į pagalbą!
11:15 Ko nori mergina
13:25 Princesė Enė
15:45 Šokis hip-hopo ritmu. 

Viskas arba nieko
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Vėžliukai nindzės. Šešėlių 
įkaitai
21:45 Bjauri tiesa
23:40 Interviu su diktatoriumi
01:45 Nuostabioji moteris

06:30 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. 
Sintek-Dzūkija - Rytas
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai
22:10 Kruvinas deimantas
01:00 Penktadienis, 13-oji
02:40 Leidimas žudyti

05:40 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
07:20 TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
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 „Grobis“ 
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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5 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. Sumani sodietė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Prerijos. Slapti 
Šiaurės Amerikos 
tyrlaukiai
12:55 Airija 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 Amerikietiška svajonė
00:15 Popžvaigždė: niekada 
nesustok
01:40 Prerijos. Slapti Šiaurės 
Amerikos tyrlaukiai
02:30 Airija iš paukščio skrydžio
03:20 Klausimėlis
03:35 Šventadienio mintys
04:05 Vaikų darželio policininkas

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 Naujas imperatoriaus 
pokštas
13:35 Šuniškas gyvenimas
15:10 Romanas su brangakmeniu
17:25 Įrodytas nekaltumas
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai 
21:30 Pagrobimas
23:25 Mačetė žudo
01:25 Žmogus - skruzdė
03:20 Ji – šnipė

06:55 Ponas Bynas 
07:20 Saugokis meškinų 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Žmogus-voras 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Sveikatos namai
10:00 Ciucikas

11:45 Stebuklinga programėlė
13:40 Eisas Ventura. Kai gamta 
šaukia
15:30 Nuotakų karai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:00 Globalinė audra
00:10 Bėgantis ašmenimis
02:20 Bjauri tiesa

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas. Šilalė
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 „Giants Live“ pasaulio 
galiūnų čempionatas
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. 
Žalgiris - Neptūnas
19:30 Išsiblaškėlis
21:15 Narkotikų prekeiviai 
22:25 Antrininkas
23:35 Kruvinas deimantas
02:10 Penktadienis, 13-oji

05:15 Skyrybos
05:55 Oponentai
06:10 „Gluchariovas“ 
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Nauja diena
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 „Grobis“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
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
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16 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 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

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 La Maistas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
11:00 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 Geras, blogas ir negyvas
23:45 Perėja
00:45 Makgaiveris
01:35 X mutantai
02:25 Salemas

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 Turtuolė varguolė
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 Kaip atsikratyti boso?
00:35 Juodasis sąrašas
01:30 Globalinė audra

06:55 CSI. Majamis
07:50 Mano virtuvė geriausia
08:50 Stoties policija
09:55 Pėdsakas
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 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11

18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Apgaulės meistrai 2
23:30 Išsiblaškėlis
01:10 Narkotikų prekeiviai
02:10 Antrininkas
03:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės

06.00 Šiandien kimba
07.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
08.00 Apie tave
09.00  „24/7“
10.00 „Ragana“ 
11.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
11.30 „Netikėtas teisingumas“
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
13.30 Nauja diena
14.30 TV parduotuvė
14.45 Mažos Mūsų Pergalės
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 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis
21.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis
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
06:02 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
24:00 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

05:05 Naujakuriai
05:25 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Supermergaitės
07:10 Supermergaitės.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Visi mes žmonės 
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 Prieš srovę 
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Vaikštant tarp antkapių
00:20 Perėja 
01:20 Makgaiveris 
02:10 X mutantai 
03:00 Salemas 
03:50 Perėja 
04:45 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 "Turtuolė varguolė"  
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 Apgaulės meistrai
00:45 "Juodasis sąrašas"
01:40 Kaip atsikratyti boso?

06:20 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:15 Stoties policija
09:20 Pėdsakas
10:15 Kobra 11
11:15 Greitojo reagavimo būrys
12:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:15 Mano virtuvė geriausia 

14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Juodasis griaustinis
23:05 Apgaulės meistrai 2
01:30 Nusikaltimų miestas 
02:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės

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 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
11.30 „Netikėtas teisingumas“ 
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
13.30 Nauja diena

14.30 TV parduotuvė
14.45 Mažos Mūsų Pergalės
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

• Olandų gamybos Sparta dviratį. 
Ratai 24 colių, trys vidiniai bėgiai. 
Žibintai, originalus rakto užraktas. 
Rekomenduočiau vaikui iki 145 
cm. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
• Vaikišką kalnų dviratį 
DIAMANT. Rėmo dydis: 16 colių. 

Greičių skaičius: 1. Rato skersmuo: 
16 colių. Tinka 5-7 metų arba 
110–120 cm ūgio vaikui. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 601 19 003.  
Rokiškis
• Volvo V70 2002 m., D5, 2,4 l, 
dyzelis, TA iki 2021.07. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 606 84 908.  

Rokiškis
• Opel Signum. Užsiveda gerai, 
2,2 l, 92 kW, TA dar ilgam, salonas 
pusiau oda, geros padangos, 
pakeista važiuoklė. Defektai: 
kėbulas neidealus, vietomis yra 
rūdelių, durelės įlenktos keleivio 
pusėje. Kaina 900 Eur.  

Tel. 8 608 57 113. Rokiškis
• Vaikišką kalnų dviratį Tiger. 
Greičių skaičius: 1. Rato skersmuo: 
16 colių. Tinka 5-7 metų arba 
110–120 cm ūgio vaikui. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 601 19 003.  
Rokiškis
• Vaikišką kalnų dviratį 

DIAMANT. Rėmo dydis: 20 colių. 
Greičių skaičius: 7. Rato skersmuo: 
20 colių. Tinka 7-9 metų arba 
120–135 cm ūgio vaikui. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 601 19 003.  
Rokiškis
• Vaikišką kalnų dviratį GHOST. 
Rėmo dydis: 12 colių. Greičių 

skaičius: 1. Rato skersmuo: 12 
colių. Tinka 2–4 metų arba 85–100 
cm ūgio vaikui. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 601 19 003. Rokiškis
• Renault Megane dyzelis, 1,9 l, 
77 kW. Be TA. Jūžintai. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 687 42 440.  
Rokiškis
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• VW Passat 1995 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW. Kablys, liukas, grotuvas, 
autopilotas. TA iki 2022.02. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 610 65 174. 
Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 1,6l, benzinas. 
Geros būklės automobilis, 
nereikalaujantis investicijų. Sėdi 
ir važiuoji. Trūkumai: vairuotojo 
sėdynė ir priekiniams sparnams 
rūdys lenda. Platesnė informacija 
telefonu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 600 01 461. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., 1,9 l, 
66kW, dyzelis. Traukia labai gerai, 
priekinių ratų padangos geros, 
mašina užsiveda gerai ir važiuoja, 
rankinis stabdis silpnas, kėbulo 
defektai, važiuoklė geros būklės, 
rimtų defektų nėra. TA iki 2020.10. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 643 27 691. 
Rokiškis
• Priekabą be dokumentų . Kaina 
180 Eur. Tel. 8 647 22 902. 
Rokiškis
• Geros būklės 1998 m. VW Pasat 
automobilį. Universalas, 1,9 l, 81 
kW. Tamsiai mėlyna. Yra kablys, 
klimato kontrolė, naujos padangos. 
TA iki 2022 m. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1999 m. Opel Astra automobilį. 
Dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
karavanas. TA iki 2021-04-07. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 628 98 596. 
Rokiškis
• Idealią Audi A6 1,9 l, TDI, 81 

kW, 2000m. Universalas, labai 
gražios spalvos (juodai pilkas), 
nė vienos rūdies, R15 lieti ratai 
su naujomis padangomis, diržai, 
tepalai, visi filtrai nauji, važiuoklė 
perrinkta, nauja, ką tik praeita TA. 
Kaina 2980 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Praktiškai naują motorolerį Zipp, 
49cc, išvysto 70 km/val, 2014 m., 
Dvitaktis. Pravažiuota tik 1700 
km. Signalizacija, užvedamas 
pulteliu, audio aparatura, SD, USB.
Plastikai sveiki, nesubraižyti. Sėdi 
ir važiuoji. Išskirtinio modelio, 
darytas pagal užsakymą. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Dviratį. 21 bėgis, diskiniai 
stabdžiai, amortizatoriai, Schimano 
perjungimai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis

• Naujus originalius aliuminius 
Žigulio ratlankius, 4 vnt. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 613 97 479.  
Rokiškis
• Opel Astra 1,7 l, dalimis, 
nebrangiai. Klauskit, kas domina. 
Tel. 8 628 46 364. Zarasai
• Geros būklės Audi ratus. 
Neskilusius ir nevirintus. Padangos 
beveik kaip naujos. 5x112. Kaina 
179 Eur. Tel. 8 626 36 907. 
Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafiros kablį su 
laidais, rozete, varžtais. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Audi 100 A4 dalis. Žiemines 
dygliuotas padangas su met. 
diskais Dunlop 215/60 R15 4 vnt. 
Starterį 2.1005.821.288 Bosch 
25286. Salono ventiliatorių. Priekio 
pakabos stovus (kompl.), 2 vnt. 
Amortizatorius, 2 vnt. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
• Geros būklės, VW arba Seat R14, 
keturių skylių, skardinių vasarinių 
ratų su padangomis 185/65 
komplektą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Naujus VW, R19, 5/100 
ratlankius. Tinka Golf, Audi A3. 
Už papildomą mokestį pridėsiu 
padangas . Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2018 m. 225 /35, R19 vasarines 
padangas Pirelli. Kaina 150 Eur. 

Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Vectra, 1997m. 60 kW, 
dyzelis. Yra visos dalys.  
Tel. 8 672 49 163. Rokiškis
• VW Golf 4 universalo, sidabrinės 
spalvos visas duris.  
Tel. 8 616 37 038. Rokiškis
• Lietus ratlankius. 4/108, R15. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 692 40 222. 
Rokiškis
• Padangas 225/50 R17, 5 mm,  
M+S. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 4 vnt. padangų 215/65 R16. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• 2 vnt. padangų 185/60 R15. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• 2 vnt. padangų 205/50 R15. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• MTZ dėžę, visiškai veikianti. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai

VAIZDO TECHNIKA

• Geros būklės fotoaparatą Fed 5-B. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 608 49 315. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kombainą SK5 Niva. 
 Tel. 8 618 06 507. Rokiškis
• Naudotą padangą su ratlankiu 
traktoriui T-150. Tel. 8 658 88 388. 

Rokiškis
• Traktorių T-25 1993m., 
tvarkingas, perdažytas. Kaina 3300 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Kultivatorių su grumstų 
trupintuvu, 2,3 m pločio. Bulvių 
sodinamą-kaupiką. Naują keturtaktį 
2 cilindrų, Ziduką UD-25. Naujas 
profilinio vamzdžio-atramines 
kopėčias, 4 m. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• T-40 priekines ir T-25 galines, 
R28 padangas. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Dviejų vagų, visiškai veikiančia 
bulviakasę. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• MAZ V8 variklį po kapitalinio 
remonto. Galima užvesti. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Kverneland plūgą 3+1. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 626 61 092. 
Rokiškis

KITA

• Kraną automobilių varikliams 
iškelti. Taip pat ir kitiems darbams. 
Kėlimo galia 2 t. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Mišrias, skaldytas uosio ir alksnio 
malkas. Atvežu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Ekologišką medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus ritiniais. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Šienainio ritinius.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis
• Plastikinius lankus šiltnamiui. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 680 50 958. 
Rokiškis
• Uosines kalades. Sausų nebėra. 
Atvežu. Tel. 8 675 59 592.  
Rokiškis
• Nenaudotą didelį rusišką priekalą. 

Kaina 250 Eur. Tel. 8 613 97 479. 
Rokiškis
• Naudotus cirkuliacinius siurblius. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
Rokiškis
• Žemės sklypą, sode už miškų 
ūkio, 12 a, trifazis, šulinys. 1-as 
įvažiavimas, plentas, tinka namo 
statybai. Tel. 8 679 88 055. 
Rokiškis
• Šašlykines. Darytos iš 3 mm 
naujo metalo. Ilgis 50 cm, plotis 
30 cm. Kojų aukštis 70 cm. Turiu 
ir su staliuku. Nudažytos karščiui 
atspariais dažais. Siunčiu paštu ir į 
užsienį. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• 5 kub. m cisterną, tinka dyzelinui. 
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Iš augalų pintus skaičius, 
patalpoms puošti.  
Tel. 8 600 88 496. Rokiškis
• Labai tvirtą, prekybinę palapinę. 
Dusetos. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 616 70 831. Zarasai
• Du dujų balionus, vienam 
pridėsiu reduktorių.  
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis

BALDAI

• Labai geros būklės virtuvinį 
staliuką ir 4 kėdes. Galiu atvežti. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 81 492. 
Anykščiai
• Naudotą, geros būklės lovą 
mergaitei su stalčiumi. Čiužinys 
160×80. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 626 50 483. Anykščiai
• Dvigulį miegamą fotelį, mažai 
naudotas, tvarkingas. Yra ir 
patalynės dežė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 672 36 127. Rokiškis
• Puikios būklės, ne tik gražią, 
bet ir patogią sofą. Užvalkalas 
skalbiamas. Be miego funkcijos. 
Dydis 218x88x88 cm. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 623 41 177.  
Rokiškis
• Ypač patogią ir minkštą sofą. 
Be jokių defektų. Mažai naudota. 
Užvalkalas lengvai nuimamas, 
galima skalbti. Spalva šviesi 
smėlinė. Be miegojimo funkcijos. 
Dydis 198x90x88. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Skubiai dvigulę lovą, 160×200 
cm. Yra patalynės dėžė. Kai kur 
yra nusilupę apdailos juostelės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą, geros būklės. 
Kaina dar derinama. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 695 46 870. Rokiškis
• Naudotą sofą-lovą. Neblogos 
būklės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis
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Kovo 13-oji, 
penktadienis, 

11 savaitė
Iki Naujųjų liko 293 dienos.

Saulė teka 6.40 val., 
leidžiasi 18.18 val. 

Dienos ilgumas 11.38 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Kristina, Liutauras, Liutaurė, 

Rimgaudas, Rodrigas, Teodora, 
Vaitilas, Vaitilė, Vaitys, Vaitkanta, 
Vaitkantas, Varbutas, Varbutė.

Rytoj:  Batilda, Darkinta, 
Darkintas, Darmantas, Darminta, 
Darmintas, Dartautas, Dartautė, 
Kargauda, Kargaudas, Karigaila, 
Karigailė, Lygmantas, Lygmantė, 

Lykantas, Lykantė, Lymantas, 
Lymantė, Matilda.

Poryt: Klemensas, Lionginas, 
Raigardas, Tautas, Tautgintė.

Dienos citata
„Nusikalsta dievams ir tas, 
kuris vaikosi malonumų, 
laikydamas juos gėriu, ir 

tas, kuris vengia sielvarto, 
laikydamas jį blogiu“ 
(Markas Aurelijus).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1781 m. vokiečių kilmės anglų 
astronomas seras Viljamas Her-
šelis atrado Urano planetą. 

1940 m. vidurdienį baigėsi 
Rusijos ir Suomijos karas.

1974 m. Paryžiuje atidarytas 
Šarlio de Golio oro uostas.

2001 m. Afganistano Talibano 
režimas Bamijano provincijoje 
baigė griauti garsiąsias senovines 
Budos statulas.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1362 m. kovo 13 - balan-
džio 16 dienomis kryžiuočiai 
sugriovė Kauno pilį ir pradėjo 
nuožmiausią kovų prieš Lietuvą 
etapą, trukusį beveik 20 metų.

1401 m. prasidėjo žemaičių 
sukilimas prieš kryžiuočius.

1564 m. Lenkijos karalius 
ir Lietuvos didysis kunigaikštis 
Žygimantas Augustas paskelbė 
deklaraciją dėl unijos. Jis teigė 
uniją suprantąs kaip Lietuvos 
ir Lenkijos susijungimą, turintį 
vieną valdovą. Taip pat pareiškė 
atsisakąs savo dinastinių teisių į 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę.

Post scriptum
Badydamas ir danguj 

skylę prabadysi.

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vyriškus raudonus sportbačius, 43 
dydžio, rudus 44 dydžio. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 620 50 821.  
Rokiškis
• Krikšto suknytę, dydis 80 cm. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Geros būklės, moteriškus odinius 
batelius, 36 dydis, vieną kartą avėti, 
pirkti nauji. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naują, virtuvinį radijo imtuvą . 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 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-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
• Radiotehnika S-50, garso 

kolonėles. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis

• Jauną, mielą ožkytę. Viską ėda 
ir geria pati. Mėnesio amžiaus. 
Juodupė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 692 66 246. Rokiškis
• Lietuvos juodagalves avis su 
ėriukais, sveiki, žvalūs, prižiurėti. 
Padelio seniunija, Abelių kaimas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 621 69 732. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo. Turiu A, 
B, C vairuotojo ir TR1, TR2, 
SZ traktorininko teises. Moku 

mėgėjiškai virinti. Išmanau 
automobilių remontą. Be žalingų 
įpročių. Turiu automobilį.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Ieškau darbo, Turiu vairuotojo 
kat. B, C, D, E, 95 kodo vairuotojo 
kortelę ir traktorininko TR1, TR2, 
SZ, SM. Domina eskavatorininko 
darbas, neturiu patirties, gal kas 
gali patarti, kur jos pasisemti.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, siūlyti įvairius 
variantus. Gali būti laikinas.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Ieškau darbo dirbti trimeriu.  
Tel. 8 609 43 304. Rokiškis
• Ieškau valytojos darbo.  
Tel. 8 662 55 190. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos, sandelininkės, 
vadybininkės ar apskaitininkės 
darbo. Tel. 8 625 06 843.  
Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo. Turiu 
Tr1, Tr2, Tr3, Sm ir B  kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 628 81 456. 
 Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
per išeigines. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi meistrai namo pastogei  
apkalti dailylentėmis.  
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui, šaltkalviui 
remontininkui, malkų skaldymo/
pjovimo aparato darbininkui 
operatoriui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ieškomos moterys darbui 
Olandijoje. Darbo pobūdis 
– braškių priežiūros darbai, 
skynimas. Darbas šiltnamiuose ir 
laukuose. Atlyginimas mokamas 
valandinis – 10,05 Eur/val.  
Tel. 8 676 74 941. Rokiškis
• Reikalingi keleiviai važiuoti į 
Ukrainą. Būtina turėti pasą.  
Tel. 8 672 97 353. Rokiškis
• Įmonė ieško vilkiko su 
puspriekabe vairuotojo. Biriems 
kroviniams vežti. CE kategorija, 95 
kodas. Darbas Lietuvoje.  
Tel. 8 652 66 596.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naują, neišpakuotą planšetę 
HUAWEI MediaPad T3 10. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 674 66 505. 
Rokiškis
• Asus zenpad 8.0, 16GB, 
papildomai dedama micro SD 
kortelė. Kaina 88 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Accer i3. Ekranas 15,6. Kupiškis. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškus vištų kiaušinius.  
Tel. 8 690 29 495. Rokiškis
• Beržų ir klevų sulą iš miško. 
Beržų sula 5 l/3 Eur, klevų 5 l/4 
Eur. Tel. 8 677 20 441.  
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716. 
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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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 „Poeto kunigo legenda (Antanui Strazdui – 260)“, 

Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Vienos knygos paroda „Rokiškio krašto žydai: istorija, atmintis, paveldas“,  

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

Marcinkevičiui – 90, Skaitytojų skyriuje.
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".

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
„Popieriniai drugeliai“, skirta prozininkės ir dramaturgės Emilijos Liegutės 

90-osioms gimimo metinėms. 
 „Lietuvos istorijos vingiuose“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai.
„Kas rūpi poetui“, skirta vieno žymiausių Lietuvos rašytojo Justino 

Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.
„Posmai Žemei“, skirta Pasaulinei Žemės dienai.

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Kovo 19 d.  –„JAPONIJOS FILMŲ FESTIVALIS 2020, Edukacijų salėje:
15 val. – „Romos termos“, 2012, trukmė – 108 min.
17 val. – „Niekas neapgins“, 2009, trukmė – 118 min.
Kovo 17  d. 10 val.  – siuvinėjimo dirbtuvės „Lietuviškas knygos skirtukas" 

,VB  Edukacijų salėje.
Kovo 19 d. 15 val.  – edukacija  „Veltinukai",  skaitykloje.    
Kovo 19 d. 17.30 val. – KELIUOTIŠKOS JUOZINĖS su Agnės ir Giedriaus 

Arbačiauskų dueto programa  „Dar penkios minutės nakties...“, Renginių salėje.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Kovo  16 d. 14 val. – Pepės pamokėlės.
Kovo 17-18 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 19 d. 15 val. – 3D filmas „Paslaptinga karalystė“ vaikams ir jaunimui, 
Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Kovo 20 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.
Kovo 20 d. 15 val. – „Interaktyvūs užsiėmimai“ : Interaktyvaus stalo, Xbox 

One ir virtualios realybės žaidimai. Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Kovo 20 d. – Laimės diena bibliotekoje, skirta Pasaulinei poezijos dienai.
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Iš Vokietijos grįžusio generolo 
koronaviruso mėginys yra neigiamas

Iš komandiruotės Vokie-
tijoje trečiadienio naktį grį-
žusio Lietuvos kariuomenės 
Sausumos pajėgų vado bri-
gados generolo Raimundo 
Vaikšnoro bei jį lydėjusio 
karininko koronaviruso ty-
rimai yra neigiami.

Karininkai išleisti į namus, 
pranešė Krašto apsaugos mi-
nisterija.„Laikydamiesi at-
sargumo priemonių jie toliau 
elgsis pagal medikų reko-
mendacijas ir tęs tarnybinių 
užduočių vykdymą nuotoliniu 
būdu“, – nurodoma praneši-

me. Trečiojo karininko mėgi-
niai paimti kiek vėliau, todėl 
jo rezultatai paaiškės ketvir-
tadienį. Atsakymo karininkas 
laukia Santaros klinikose Vil-
niuje.

Trys Lietuvos karininkai 
kovo 5–6 dienomis dalyvavo 
Vysbadene vykusioje konfe-
rencijoje. Paaiškėjo, kad du 
konferencijos dalyviai, užsie-
nio šalių karininkai, buvo už-
sikrėtę COVID19.

Be to, Sausumos pajėgų 
vadas ir vienas jį lydėjusių 
karininkų iš Vokietijos šios 
savaitės pradžioje dar buvo iš-

vykę ir į konferenciją Lenkijo-
je, iš ten jie grįžo trečiadienio 
naktį ir tiesiai buvo nuvežti į 
Vilniaus Santaros klinikas ty-
rimams.

Koronavirusas buvo pa-
tvirtintas Lenkijos ginkluo-
tųjų pajėgų vadui generolui 
Jaroslawui Mikai. Jis praėjusį 
penktadienį grįžo iš Vokietijo-
je vykusio karinio pasitarimo.

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

Šiemet planuojama įveisti 8 mln. įvairių rūšių žuvų
Žuvininkystės tarnyba 

šiemet planuoja įveisti 7,8 
mln. įvairių rūšių žuvų, ypač 
lašišų šeimos – lašišų, šlakių 
ir margųjų upėtakių, taip 
pat eršketų šeimos žuvų. 

Norima atkurti ir nykstan-
čius ūsorius bei skersnukes, 
pranešė Žemės ūkio ministe-
rija.

Į valstybinius vandens tel-
kinius šiemet numatyta įveis-
ti 1,6 mln. ungurių, 3,2 mln. 
lydekų, 1,3 mln. sterkų, 180 

tūkst. lašišų, 125 tūkst. šlakių, 
21 tūkst. aštriašnipių eršketų, 
26 tūkst. sterlių, 500 tūkst. vė-
gėlių, 516 tūkst. meknių, 200 
tūkst. margųjų upėtakių, 30 
tūkst. kiršlių, 30 tūkst. šamų, 
55 tūkst. lynų ir kitų žuvų jau-
niklių.

Taip pat planuojama įveisti 
4 tūkst. plačiažnyplių vėžių. 
Dar tiek pat siauražnyplių vė-
žių planuojama sugauti ir per-
kelti į kitus vandens telkinius.

Pernai pirmą kartą speci-
alistai dirbtinai įveisė ūsorių 

ir gavo pirmąsias gyvybingas 
jų lervutes. Paauginti 4 tūkst. 
ūsorių spalį buvo išleisti į 
Nerį, šiemet numatyta įveisti 
20 tūkst. ūsorių. 

Taip pat siekiama, kad Lie-
tuvos upėse gausėtų nykstan-
čių retų žuvų – skersnukių. 
Šias į Raudonąją knygą įra-
šytas žuvis tarnyba ėmė veisti 
dirbtinai ir pernai į Šventosios 
upę išleista 15 tūkst. skersnu-
kių jauniklių. Šiemet jų bus 
įveista 20 tūkstančių.

BNS inform.

Nyderlandų prokurorai: Rusijos kišimasis 
meta „tamsų šešėlį“ ant MH17 teismo proceso

Nyderlandų prokurorai 
antradienį apkaltino Rusi-
ją kišimusi į tyrimą dėl reisu 
MH17 skridusio Malaizijos 
oro linijų lėktuvo numušimo 
ir metant „tamsų šešėlį“ ant 
keturių dėl šios katastrofos 
kaltinamų asmenų teismo 
proceso.

Maskva bandė surasti liudi-
ninkus, dalyvaujančius pirma-
dienį Nyderlanduose prasidėju-
siame teisme, priversdama kai 
kuriuos būgštauti dėl jų gyvy-
bės, jeigu jie būtų identifikuoti, 
sakė prokurorai.

Dėl 2014 metais įvykusios 
oro bendrovės „Malaysia Air-
lines“ lėktuvo katastrofos pro-
rusiškų separatistų kontroliuo-
jamoje Rytų Ukrainoje teisiami 
trys Rusijos ir vienas Ukrainos 
pilietis. Per katastrofą žuvo visi 
298 lėktuvu skridę žmonės, iš jų 
196 Nyderlandų piliečiai.

„Esama aiškių ženklų, kad 
Rusijos saugumo tarnybos ak-
tyviai bando trukdyti nustatyti 
tiesą, susijusią su reisu MH17 
skridusio lėktuvo numušimu“, – 
sakė prokuroras Thijsas Berge-
ris (Teisas Bergeris) teisėjams.

Rusijos šnipai taip pat bandė 
įsibrauti į įvykį tiriančių Malai-
zijos ir Nyderlandų pareigūnų 
kompiuterių sistemas, kalbėjo 
jis.

„Bendrai, ši informacija 
meta tamsų šešėlį ant šito proce-
so“, – pridūrė Th. Bergeris.

Teismas prasidėjo nedaly-
vaujant įtariamiesiems: Rusi-
jos piliečiams Igoriui Girkinui, 

Sergejui Dubinskiui, Olegui 
Pulatovui ir ukrainiečiui Leoni-
dui Charčenkai. Vieninteliam iš 
teisiamųjų O. Pulatovui teisme 
atstovaujantis jo advokatas kal-
tinimus neigė.

Tarptautiniai ekspertai nu-
statė, kad lėktuvą „Boeing 777“ 
numušė rusų gamybos raketa 
BUK, paleista iš promaskvietiš-
kų separatistų kontroliuojamos 
Rytų Ukrainos teritorijos.

Žuvusiųjų per tą katastrofą 
artimieji nekart ragino ištirti Ru-
sijos vaidmenį šioje nelaimėje.

„Teismas aiškiai parodė, 
kad Rusijos vyriausybė vykdo 
dezinformacijos kampaniją“, – 
antradienį pareiškė MH17 aukų 
fondo tarybos narys Antonas 
Kotte.

„Ir, tęsiantis bylos nagrinėji-
mui, mes turime būti pasirengę 
daug daugiau tiesos iškraipy-
mų“, – kalbėjo A. Kotte, per 
lėktuvo katastrofą netekęs savo 
sūnaus, marčios ir anūko.

Maskva neigia, kad yra kaip 
nors susijusi su to lėktuvo su-
dužimu ar kad apskritai veikia 
Rytų Ukrainoje. O. Pulatovo 
advokatas neigė „aštrius“ pro-
kuroro komentarus ir tvirtino, 
kad jo pastabos apie liudytojų 
saugumą buvo „ne tik pernelyg 
ankstyvos, bet ir labai viešos“.

„Svarstau, kodėl Nyderlan-
dų valdžia tuo pat metu, kai jai 
tinka, prašo Rusijos Federacijos 
bendradarbiavimo“, – kalbėjo 
teisininkas Boudewijnas van Ei-
jckas. Prokurorai yra sakę, kad 
Rusija bandė susekti potencia-
lius teismo liudytojus, kurių da-

lis parodymus duos anonimiš-
kai.„Rusijos saugumo tarnybų 
panaudojimas siekiant nustatyti 
šio tyrimo liudytojus, yra labai 
realus scenarijus“, – teigė Th. 
Bergeris.

„Keli liudytojai šiame tyrime 
sako, kad jie bijo dėl savo gyvy-
bių, jei išaiškės jų tapatybės“, – 
pridūrė jis.

Prokurorai taip pat pabrėžė, 
kad Rusijos saugumo tarny-
bos jau „kaltinamos dėl kelių 
nužudymų, įvykdytų įvairiose 
Europos šalyse“. Kilus susirū-
pinimui dėl saugumo, vienam 
liudytojui, kuris norėjo atskleisti 
savo tapatybę kiek vėliau, buvo 
suteikta specialioji apsauga, ir 
jis kol kas lieka anonimas, sakė 
prokurorai. Minimas liudytojas 
yra rusas savanoris iš separatistų 
būrio, lėktuvo numušimo dieną 
buvusio netoli raketos BUK, kai 
ji buvo paleista. Tas liudytojas 
sakė, kad tos raketos paleidimo 
vietoje buvo rusų kariškių, nu-
rodė prokurorai.

Kai tolesnėmis valandomis 
paaiškėjo, kad tai buvo ne kari-
nis orlaivis, o civilinis lėktuvas, 
MH17, iškart prasidėjo dezin-
formacijos kampanija“, – sakė 
prokurorė Dedy Woei-a-Tsoi.

Antras liudytojas „išreiškė 
baimę dėl Rusijos Federacijos 
represijų“. Dar vienas parody-
mus davęs asmuo prašė neat-
skleisti jo tapatybės, nes jį gali 
„pasiimti Rusijos specialiosios 
tarnybos“, tvirtino prokurorai.

Toliau byla bus nagrinėjama 
kovo 23 dieną.

BNS inform.
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Vilaribą.
***

Susitinka du elgetos:
– Klausyk, Petrai, paskolink 

puodelį eurų iki pirmadienio.
***

Jis buvo toks prastas lošėjas, 
kad pralošė net kavos aparatui.

***
Ką reiškia „Blogis gimdo 

blogį?“. Paprasta: uošvienė juk 
pagimdė man žmoną.

***
Darbas ne vilkas, nuo 

jo raudonomis juostelėmis 
neapsitversi.

***
Geriausias žadintuvas – 

alkanas katinas.
***

Nereikia skriausti moterų ir 
kačių: abi ras būdą atkeršyti.

***
– Mielasis, artėja mūsų 

sutuoktuvių metinės. Gal 
vertėtų paskersti paršelį?

– O kuo paršelis nusikalto? 
Mus supažindino juk tavo 
brolis?

***
Jei aš mirsiu, tai šeštą ryto 

iš inercijos pakilsiu iš karsto, 
nusiprausiu ir išeisiu į darbą.

***
Kokia šiandieninė technika: 

kompiuteris surado internete 
filmą ir pats jį pažiūrėjo.

***
Kuo mažesnė mašinytė, tuo 

didesnė dama ja važinėja.
***

Instruktažas: 
– Įvykus atominiam 

sprogimui, ant galvos 
užsidedate šalmą, atsigulate 
galva į sprogimo kryptį ir 
automatą paslepiate po savimi.

– Tamsta instruktoriau, o 

kam jį slėpti?
– Kad neišsilydytų, 

savaime aišku!
***

Pagrindinė velnių užduotis: 
įtikinti pragaro gyventojus, 
kad jie gyvena rojuje.

***
– Kiek kainuoja rublis?
– Pirkti ar parduoti?
– Pažvengti!

***
– Kas toks generolas 

Eroras ir kodėl jis sugadino 
mano kompiuterį?

***
Kiek moteris turi turėti 

gyvūnų? Poliarinę lapę ant 
kaklo, jaguarą garaže, tigrą 
lovoje ir ožį, kuris už tai 
moka.

***
Užrašas ant šaldytuvo 

durelių: „Varškės katinui 
neduok, ji nešviežia. Grįšiu, 
išvirsiu tau varškėtukų“.

***
Ekonomika nuo 

ekonomistų priklauso taip 
pat, kaip orai priklauso nuo 
meteorologų.

***
– Mes susituokę dvi dienas, 

o tu ant manęs jau šauki!
– Aš to dvejus metus 

laukiau.
***

Naujasis lietuvių kalbos 
mokytojas:

– Kas mūsų kalbą niokos 
keiksmažodžiais, staiga 
užvažiuosiu į knyslę.

***
Fizikų anekdotas: 

Šrėdingeris ieškojo kačiuko, 
pridirbusio į batus. O tas 
sėdėjo dėžėje nei gyvas, nei 
miręs.

Atvyksta du žemaičiai į 
Prancūziją ir nueina į vietinę 
parduotuvę. Vienas sako 
kitam:

– Žė, žė, a nori parodysiu, 
kaip aš moku prancūziškai?

– Nu rodyk.
Priėjo pirmasis prie 

kasininko ir sako:
– Le sveisto.
Kasininkas paduoda 

sviesto.
– Le dešros.
Kasininkas paduoda 

dešros.
– Le dounos.
Kasininkas paduoda 

duonos. O tas ir pradeda 
girtis:

– A matai, sakiau, kad 
moku prancūziškai.

Dienos BBQ!

Kauno g., 7 Rokiškis
Orų prognozė kovo 13-16 d.

Darbo dienomis 11-14 val.

O kasininkas neiškenčia ir 
sako:

– Le nebūčiau le žemaitis, le 
nieko tu negautum!

***
– Alio, mama? Duok tėvą.
– Tėti, Žalgiris laimėjo?
– Taip, žinoma!
– Duok mamą.
– Mama, girdėjai? Tėvas 

leido.
***

Turtingas verslininkas 
klausia bičiulio:

– Įsimylėjau, tačiau ji 
už mane trigubai jaunesnė. 
Kaip manai, ar mano šansai 
padidėtų, jei jai pasakyčiau, 
kad man ne šešiasdešimt, bet 
penkiasdešimt?

– Mano galva, jie padidėtų, 

jei pasakytum, kad tau jau 
aštuoniasdešimt septyneri.

***
Susiginčijo amerikietis, 

prancūzas ir lietuvis apie tai, 
kas yra laimė. Amerikietis 
sako:

– Laimė, kai stovi savo 
vilos terasoje ant jūros kranto, 
geri brangų martinį ir stebi 
tavo prabangioje jachtoje 
žaidžiančius vaikus.

Prancūzas sako:
– Ne, laimė – tai, kai guli 

5 žvaigždučių viešbutyje su 
dviem gražuolėmis meilužėmis 
ir žinai, kad namie laukia jauna 
žmona.

Lietuvis sako:
– Ne, laimė yra, kai savo 

3 aukštų name geri brangų 

šampaną, aplink sukasi 
tarnai ir tarnaitės, vairuotojas 
blizgina naujo mersedeso 
dureles, o staiga prie vilos 
privažiuoja trys autobusai: 
pirmame „Aras“, antrame – 
Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba, trečiame – Valstybinė 
mokesčių inspekcija. Ir tavęs 
klausia: „Čia Miško gatvė 
18?“, o tu atsakai: „Ne, čia 
Miško gatvė 16“.

***
Mokytoja klausinėja 

Petriuką:
– Kas buvo Žemaitė?
– Nežinau.
– O kas mūsų Prezidentas?
– Nežinau.
– Tai tu iš viso nieko 

nežinai?
– Kodėl jau taip iš viso? 

Stalonę žinau, Madoną žinau, 
Las Vegasą žinau...

– Petriuk, kaip su tokiom 
žiniom tu žadi gyventi 
Lietuvoje?

– O kur ji yra?
***

– Kaip sutikai Naujuosius 
Metus?

– Kaip dovanėlė!
– Kaip suprast?
– Visą naktį po eglute 

prasivoliojau...
***

Vienas kunigas savo 
parapijiečiams nuolat pasakojo 
apie rojų.

– Kodėl mums niekada 
nepasakojate apie pragarą? – 
kartą paklausė šie.

– Nėra jokio tikslo, juk 
pragarą jūs pamatysite patys.

***
Vilabadžio gyventojai 

puikiai išsprendė neplautų 
indų problemą. Jie veža juos į 

AUGALAI

• Valytas žirnių sėklas Navaro ir 
avižų sėklas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 41 881. Rokiškis
• Raudonų ūsinių žemuogių daigus. 
Turiu truputį ir baltų. Greitai 
dauginasi, uogos nesmulkios, 
mėgsta derlingą, pusiau pavėsingą 
vietą. Tel. 8 615 41 365.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, gerai veikiančią 
skalbimo mašiną Gorenje. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 600 26 439. Rokiškis
• Beko šaldytuvą. Puikiai 

veikiantis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 16 515. Kaunas
• Veikiantį Beko šaldytuvą su 
šaldikliu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 656 07 819. Rokiškis
• Naudotą,pakabinamą šviestuvą, 3 
lemputės. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Radiją, televizorių, monitorių ir 
mikrobangų krosnelę.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Įvairaus dydžio, naujus 
šaldytuvus ir šaldiklius už 
prieinamą kainą. Galiu pristatyti. 
Tel. 8 685 37 720. Rokiškis
• Geros būklės dujinę viryklę Mora. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 608 41 444. 
Rokiškis

• Gerai veikiantį, didelį šaldytuvą. 
Pasiimti patiems. Kaina 80 Eur. Tel. 
8 679 72 890. Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą Beko. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 612 48 499. Kupiškis

DOVANOJA

• Dovanojame tachtą. Vienas 
galas aplipdytas vaikų lipdukais. 
Rokiškyje. Tel. 8 618 13 368. 
Rokiškis
• Dovanoju baltas plytas, nuo 
pastato rūkyklos. Tel. 8 614 21 831. 
Rokiškis
• Dovanoju geriems žmonėms 
tvarkingą kačiuką.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis


