
Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Nepriklausomas rajono laikraštis 2021 m. kovo 9 d., antradienis Nr. 20 (796)

www.rokiskiosirena.lt

1990 metais mūsų Tauta pasirinko drąsą pakeisti Lietuvos 
ateitį, savarankiškai puoselėti savo vertybes, laisvėje kurti 
savo ir vaikų gyvenimus. Į kovo 11-ąją mus vedė vienybė ir 
bendras tikslas.
Šiandien jau 31-a kovo vienuoliktoji. Šįkart ją, deja, 
pasitinkame sudėtingoje situacijoje. Tačiau būtent ši 
diena mums turi priminti, kad nesvarbu kur gyvename, 
ką veikiame, kokios negandos mus ištinka – esame laisvos 
Tautos žmonės, kad mus jungia tie patys džiaugsmai ir 
rūpesčiai, kad Laisvė suteikia daugiau galimybių, bet 
reikalauja ir daugiau atsakomybės.
Būkime verti laisvės, kurios simboliu tapo Kovo 11-oji. 
Būkime sveiki, kantrūs ir vieningi. Su švente!

Lietuvos Respublikos Seimo narys
Jonas JARUTIS

Rokiškio pagrindinės mokyklos 
būsimoji direktorė: 
svarbiausia mokykloje 
ne plastikiniai langai, o vaikas

2 p.
Renata Andriūnienė mano, kad sutelkus tėvų ir mokytojų pastangas, pavyks sukurti gerą ir veiklią mokyklos 
bendruomenę.                                                                                                   „Rokiškio Sirenos“ ir asmeninio archyvo nuotr.

Rokiškio rajone nebeliko paskutinio 
medinio malūno

4 p.
Lygiai prieš savaitę sugriuvo malūnas Pakapinės kaime netoli Lukštų.                                       „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Švietimo 
sistemos 
reforma: 
ko galima 
pasiekti, 
jei užsakovui 
nerūpi
kokybė?

3 p.

2 p.

Poetė
Danutė
Mažeikienė
sveikina 
su Kovo 11-ąja

Gerbiami laikraščio „Rokiškio Sirena“ prenumeratoriai, 
norime informuoti, jog dėl šventinės Kovo 11-os dienos, 
penktadienio, kovo 12-os dienos laikraščio  „Rokiškio Sirena“ nebus. 
Kitas laikraščio numeris Jūsų pašto dėžutes pasieks kovo 16 dieną. 
Atsiprašome, kad negavote kovo 5-osios laikraščio. Šis 
nesusipratimas įvyko dėl AB Lietuvos paštas vykdomo 
automatizuoto skirstymo proceso ir logistikos nesklandumų. 
Tikimės, kad kitus laikraščius gausite laiku.

 „Rokiškio Sirenos“ redakcija
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Rokiškio pagrindinės mokyklos būsimoji direktorė: 
svarbiausia mokykloje ne plastikiniai langai, o vaikas

Įvyko Rokiškio pagrin-
dinės mokyklos direkto-
riaus konkursas. Jame 
varžėsi du kandidatai. Su-
rinkusi iš 25 galimų balų 
19,7 konkursą laimėjo 
Kamajų Antano Strazdo 
gimnazijos pedagogė Re-
nata Andriūnienė. „Ro-
kiškio Sirena“ primena, 
kad ši mokykla vadovo 
neturėjo trejus pastaruo-
sius metus.

R. Andriūnienė gerai su-
sipažinusi su šios mokyklos 
situacija: pažįsta nemažai joje 
dirbančių kolegų.

Apie savo svarbiausias 
veiklos gaires ji kalba atvirai: 
„Ir konkurso komisijai taip 
sakiau: mokykloje svarbu ne 
gražiausiais dažais išdažytos 

sienos, ne moderniausi plas-
tikiniai langai. Svarbiausia 
– vaikas. Tai jam turi tarnau-
ti mokyklos aplinka. Tai jam 
ugdyti jėgas turi vienyti tėvai 
ir mokytojai“.

Pašnekovė neslepia: ji turi 
darbo su ypatingais vaikais 
patirties. „Teko mokyti ir vai-
kus autistus, ir turinčius As-
pergerio sindromą. Tie vaikai 
ypatingi savo atvirumu: jei 
pavyko, pamatysi iš karto. Jei 
kažko išmokyti nepavyksta, 
reikia ieškoti kito kelio, jie 
tą taip pat greitai parodys“, – 
sakė R. Andriūnienė.

Ar ji nesibaimina imti va-
dovauti mokyklai, kuri jau 
porą pastarųjų metų yra po-
litinių kovų epicentre? R. 
Andriūnienė atvira: didelė 
pedagoginio darbo patirtis už-

augino ir tvirtą odą, ir tvirtą 
stuburą. Ji neslepia, kad treji 
metai be vadovo įnešė daug 
sumaišties į mokyklos ben-
druomenės tarpusavio santy-
kius. Bet kantriai dirbant tokie 
dalykai yra ištaisomi. Tereikia 
nuoširdaus bendravimo, tar-
pusavio palaikymo. „Tėvai 
ir mokytojai, suvieniję jėgas, 
gali daug pasiekti ugdydami 
šiuos ypatingus vaikus“, – 
įsitikinusi ji. Bus galima ieš-
koti įdomių veiklų, dalyvauti 
projektuose. Svarbu skatinti 
bendruomenę atskleisti savo 
kūrybiškumą.

Apie tai, ko reikia, ko ti-
kisi mokyklos bendruomenė, 
R. Andriūnienė jau domėjosi. 
Šie pastebėjimai, kaip ir vei-
klos galimos kryptys, atgulė 
į jos veiklos gaires. Kuriose ji 

lygino Rokiškio pagrindinės 
mokyklos veiklos perspek-
tyvas su kitomis panašiomis 
mokyklomis. Ji atvira: moky-
klos perspektyvos geros. Tik 
visiems reikia dėl to stengtis. 

Lyderystė R. Andriūnienei 
nesvetima. Ji sako, kad Kama-
jų Antano Strazdo gimnazija 
pastaruoju metu tapo rajono 
švietimo lyderių kalve. Ir tai 
nestebina: pedagogai buvo 
skatinami tobulėti, tobulinti 
kompetencijas, nebijoti imtis 
atsakomybės, lanksčiai taikyti 
naujoves.

Ji žinoma ir aktyvia bena-
mių gyvūnų priežiūros veikla. 
R. Andriūnienė teigė, kad ir 
dabar ras laiko širdžiai mie-
lam hobiui.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ Į Kovo Vienuoliktą ėjome

Troškimo kaitraus vedami,
Pabudome ir patikėjome –
Pasieksime tik siekdami!
Nei kelio lengvesnio, nei laiko
Geresnio nebus jau – gana.
Prisotinti slegiančio tvaiko
Išėjom ginkluoti daina.
Išleidom svajonę į šviesą,
Pakėlėm ant savo delnų
Už grotų kalėjusią Tiesą
Ir žodis čia tapo kūnu.
Į Kovo Vienuoliktą ėjome
Tėvynės kančios vedami –
Dainavome, verkėm, tikėjome
Ir Lietuva, ir savimi.

Poetė Danutė Mažeikienė su „Rokiškio Sirenos“ skaityto-
jais pasidalino savo eilėraščiu „Tikėjimas“, linkėdama pras-
mingos Kovo 11-osios.

TIKĖJIMAS

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“ jau greit 
savo duris atvers 
Rokiškio verslininkams

Ar jau rezervavote nemokamą darbo vietą Rokiškyje? 
Paskubėkite!

 
Bendradarbystės centras „Spiečius“ jau greit savo duris at-

vers Rokiškio verslininkams!
Kviečiama jau dabar rezervuoti nemokamą darbo vietą! 
 Verslininkai, papildę „Spiečiaus“ bendruomenę, galės nau-

dotis pilnu verslumo skatinimo paslaugų paketu. 
 Individualios verslo konsultacijos
Verslo įgūdžių ugdymo programos
Verslo mentorių pagalba
Verslumo renginiai
Bendruomenės susitikimai
 Rezervuokite savo darbo vietą jau dabar: http://bit.ly/rezer-

vuokvieta
Daugiau apie „Spiečių“: http://bit.ly/spiecius

„Rokiškio Sirena“ inform.

Pavogė pjūklus, kurą
Kovo 4 d., 21.54 val. pranešta, kad Rokiškio r., Pašilių k., iš 

klėties pavogtas benzininis pjūklas, elektrinis pjūklas, įrankių 
dėžė su įvairių dydžių raktų galvutėmis, benzinas. Nuostolis – 
166 eurų.

Neblaivus nuvažiavo nuo kelio
Kovo 6 d. 17.34 val. Rokiškio r., Stočkų k., neblaivus (2.49 

prom.) vyras (gim. 1995 m.) vairavo automobilį „Audi“ ir nu-
važiavo nuo kelio.

Panevėžio VPK inform.

Gaisruose dažniau žūsta kaimų ir miestelių gyventojai
Per du šių metų mėne-

sius šalyje kilo 1454 gais-
rai, kuriuose žuvo 29 žmo-
nės, o 37 gyventojai patyrė 
traumų. Palyginti su praė-
jusių metų tuo pačiu laiko-
tarpiu, kai buvo užgesinti 
1232 gaisrai, o juose žuvo 
22 gyventojai, šiemet kilo 
18 proc. daugiau gaisrų ir 
juose žuvo 7 gyventojais 
daugiau.  

Remiantis 2016-2020 m. 
gaisrų statistika, per du pir-
muosius metų mėnesius ša-
lyje vidutiniškai kyla 1390 
gaisrų, kuriuose žūsta 28 

gyventojai, t. y. šiemet kilo 
gaisrų ir juose žuvo žmonių 4 
proc. daugiau.

Šiemet kilo 4 gaisrai, ku-
riuose žuvo po 2 šalies gy-
ventojus, o 21 gaisras nusine-
šė po vieną žmogaus gyvybę. 

Miestuose žuvo 8 žmonės 
(28 proc.), o miesteliuose 
bei kaimo vietovėse – 21 
(72 proc.), t. y. kaimiškose 
vietovėse gaisruose žuvo 2,6 
karto daugiau žmonių nei 
miestuose.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo

 departamento
inform.

Pandėlio bažnyčioje tikinčiųjų saugumui ir patogumui 
aukojamos dvejos sekmadienio šv. Mišios

Lietuvos katalikų baž-
nyčia per karantiną at-
sidūrė po visuomenės di-
dinamuoju stiklu. Sausio 
pradžioje panorę atnau-
jinti viešas pamaldas, Lie-
tuvos vyskupai sulaukė 
madingų „žvaigždučių“ 
puolimo. O štai tikintieji 
nekantriai laukė, kada vėl 
galės bažnyčiose lankytis 
nebe privačiai maldai, o 
dalyvauti šv. Mišiose. Vie-
šos pamaldos tapo galimos 
nuo Pelenų dienos. Ar daug 
tikinčiųjų naudojasi pro-
ga melstis gyvai? Pandė-
lio Švč. Mergelės Marijos 
vardo parapijos pavyzdys 
rodo – daug. Tam, kad pai-
sant saugumo reikalavimų 
visi norintieji galėtų daly-
vauti pamaldose, parapijos 
klebonas Albertas Kaspe-
ravičius aukoja net dvejas 
sekmadienines šv. Mišias. 

Saugumo reikalavimų
 griežtai paisoma
Kunigas A. Kasperavičius 

neslepia: Bažnyčia – tai ben-
druomenė. Ir jei tik įmanoma, 

būtų gerai tikintiesiems daly-
vauti šv. Mišiose nebe nuoto-
liniu būdu, o gyvai. Visą ka-
rantiną tiesiogiai transliavęs 
parapijos facebook paskyroje 
pamaldas, dvasininkas nu-
sprendė paskatinti tikinčiuo-
sius vėl grįžti į bažnyčią. 

Pandėliečiai, aplinkinių 
gyvenviečių žmonės noriai 
dalyvauja pamaldose. Kuni-
gas neslėpė: tikinčiųjų sau-
gumas – svarbiausia. O ir 
reikalavimai griežti. Todėl, 
kad visi norintieji galėtų da-
lyvauti pamaldose, nesibū-
riuodami, laikydamiesi ats-
tumo, dvasininkas nusprendė 
aukoti dvejas sekmadienio 
šv. Mišias. Vienos aukoja-
mos šeštadienio vakarą, ki-
tos įprastai – sekmadienį, 11 
val. Kunigas tikintiesiems 
pamoksle paaiškino, kad jau 
nuo šeštadienio popietės yra 
skaičiuoamas sekmadienio 
laikas. Todėl tie tikintieji, 
kurie ateina melstis šešta-
dienio vakarą, pildo savo 
pareigą dalyvauti šeštadienio 
šv. Mišiose. Taip ir pandė-
liečiams patogiau, ir išven-

giama didesnio tikinčiųjų 
srauto, o kartu ir nusivylusių 
žmonių, jei jie nebetilptų į 
bažnyčią.

Saugumo reikalavimų pai-
soma itin griežtai. Pareigas 
pasiskirstę ir dvasininkas, ir 
tikintieji. Kaip ir anksčiau, 
kunigui klausant išpažinčių, 
vos nuo klausyklos langelio 
nuėjus tikinčiajam, klausyklą 
parapijos talkininkės išpurkš-
čia dezinfektantu. 

Kaip ir daugelyje bažny-
čių, karantino metu šv. Mišio-
se kunigas ne plauna rankas 
vandeniu, o kelis kartus valo 
jas dezinfektantu. Ir Komuni-
ją tikintieji jau baigia išmokti 
priimti į rankas, laikydamiesi 
saugaus atstumo vienas nuo 
kito.

Pakito ir kai kurių maldų 
tvarka. Anksčiau buvo įpras-
ta, kad Kryžiaus kelią kartu 
su kunigu ar vedančiuoju 
eina visi bažnyčioje esantys 
tikintieji. Dabar gi tvarka 
kita: nuo vienos Kryžiaus 
kelio stoties iki kitos eina tik 
vedantis maldą bei nešantysis 
kryžių. O tikintieji klausosi ir 

apmąsto šį kelią savo klaup-
tuose. 

Dvasininkas 
linkėjo pagarbos
Kunigo A. Kasperavčiaus 

pamokslas šv. Mišiose buvo 
skirtas nūdienos aktuali-
joms. Pirmiausia, popiežiaus 
Pranciškaus vizitui į labai 
svarbų krikščionybei regio-
ną – Iraką. Iš čia, manoma, 
kilęs judėjų, krikščionių ir 
musulmonų bendras tikėjimo 
protėvis Abraomas. O prieš 
keletą metų Islamo valstybės 
kovotojams nusiaubus Iraką, 
žiauriai persekiojant ir žu-
dant krikščionis, čia beliko 
vos trečdalis krikščionių ben-
druomenės. 

Kitas svarbus akcentas – 
nūdienos Lietuvos aktualijos, 
ginčai dėl Stambulo konven-
cijos, partnerystės įstatymo. 
Kunigas A. Kasperavičius ak-
centavo, kad tikintieji, ginda-
mi savo įsitikinimus, privalo 
demonstruoti pagarbą kitaip 
manantiesiems. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BRYDĖS

Švietimo sistemos reforma: ko galima pasiekti, 
jei užsakovui nerūpi kokybė?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Pastaruoju metu vėl ak-

tyviai diskutuojama apie 
švietimo sistemos reformą. 
Skaičiuojama visaip: ir ma-
tuojami finansiniai rodikliai, 
ir kuriami ateities ambicingi 
planai. Tačiau visa tai vyksta, 
kaip dabar madinga sakyti, 
socialiniuose burbuluose: po-
litikų, akademikų ir t.t. Šio-
se diskusijose pamirštamas 
vienas labai skaudus, tačiau 
esminis faktorius: kas yra 
švietimo sistemos užsakovas. 
O užsakovas yra visuomenė. 
Kurios požiūrį į išsilavinimą 
apskirtai ir švietimo sistemos 
reformą konkrečiai galima 
įvertinti įsijungus į mezgėjų, 
valgio gamintojų, nuotakų 
ir kitas „paprastai liaudžiai“ 
skirtas grupes.

Sakysite, radai kur ieškoti 
šviesybės? Kur kas antrame 
žodyje grubi gramatinė klai-
da. Ir tų klaidų nesigėdijama. 
Atvirkščiai – jomis didžiuo-
jamasi. Antai vienos mezgėjų 
grupės administratorė paskel-
bė unikalią akciją: asmenims, 
grupėje išreiškusiems pastabą 
dėl postuose esančių gramati-
nių klaidų bus skelbiamas 24 
valandų „banas“ arba žmogus 
bus šalinamas iš grupės. Ne 
žmogus, kuris akis bado savo 
juoda beraštyste, šalinamas. O 
tas, kuris išreiškia pastabą, kad 
anas nebadytų žmonėms akių 
savo klaidomis. Šalinama ne 
klaida, šalinamas tas, kuris ją 
pastebėjo. Nes, matote, beraš-
čiams labai nepatinka, kad apie 
juos kažkas išdrįsta pasakyti 
tiesą. Bet kokioje sveiko proto 
organizacijoje toks „išradė-
jas-racionalizatorius“ švilptų 
kaip kamštis. Klaidų prevenci-
ja kiekviename darbe yra sie-
kiamybė. Bet vertybės, atrodo, 
pamažu apsivertė. Visuomenės 
etalonu, į kurį lygiuojamasi, 
tampa, atleiskite, durnius. Kur 
gali nueiti durnių visuomenė, 
patys suprantate.  Tol, kol ši vi-
suomenė neturėjo priėjimo prie 

viešosios erdvės, nebuvo matyti 
problemos masto. Socialiniai 
tinklai, suteikę viešumo privile-
giją kiekvienam asmeniui, nuo 
mūsų visuomenės dugno pakėlė 
didžiulį juodų maurų sluoksnį. 

Kai švietimas ir išsilavini-
mas buvo siekiamybė, būti be-
raščiu buvo totali gėda. Dabar 
gi švietimo sistema į pasaulį 
paleidžia visišką analfabetą. O 
visuomenė, kuri yra švietimo 
sistemos užsakovas, nesibai-
si tokiu dosniai (apie 6 proc. 
BVP) finansuojamos sistemos 
neveiksmingumu. Atvirkščiai, 
jiems gerai. Ir kasmet vis blo-
gėjantys moksleivių pasiekimai 
jau nieko nestebina. Kai pernai 
matematikos valstybinio bran-
dos egzamino jau neišlaikė kas 
trečias, visuomenė sekundėlei 
susipurtė. Vos sekundei kitai. 
O dabar vėl viskas eina sava 
sena, gerai nustatyta vaga. Ir 
nuotolinio mokymo dėka ši 
spraga dar gilės ir gilės. Nes 
dabartiniai vienuoliktokai nuo-
tolinio mokymo dėka faktiškai 
jau prarado dvejus metus. Uni-
versitetų studentai – dvejus iš 
ketverių. Vadinasi, pusę savo 
laiko studentas mokėsi atokiai 
nuo savo alma mater, dėstyto-
jų, auditorijų, laboratorijų ir t.t. 
Bakalaurų atveju mes gauname 
visiškai nekvalifikuotus specia-
listus. Magistrų, kurių studijos 
trunka dvejus metus, atveju, tai 
jau visiškai riebi katastrofa: jie 
nuotoliniu būdu mokėsi visą 
studijų laikotarpį. Ir nereikia tu-
rėti iliuzijų, kad rudenį situacija 
pasikeis. Visuotinis skiepijima-
sis neprasidėjo, o rudeniop, jei 
tikėti preliminariais tyrimais, 
ims išsivadėti jau persirgusiųjų 
imunitetas. 

Taigi, įžengsime į trečiuo-
sius nuotolinio mokymo metus. 
Viduriniojo išsilavinimo sie-
kiantiems asmenims tai reikš, 
kad jie, geriausiu atveju, nuoto-
liniu būdu mokysis ketvirtadalį 
mokykloje praleisto laiko. Bū-
simų bakalaurų atvejų – jau tris 
ketvirtadalius studijoms skirto 

laiko. Nepamirškime, kad nuo-
toliniu būdu ugdomiems žmo-
nėms neprieinamos ir laborato-
rijos, ir archyvai. 

Tokį kolapsą atlaikytų tik 
gerai veikianti sistema. Bet 
sistema seniai gerai nebevei-
kia. Kaip jau minėjau, norint 
pamatyti tikrąjį visuomenės pa-
veikslą, nereikia eiti į paskaitą 
su penkiais akademikais, nerei-
kia sėdėti knygos pristatyme su 
dvidešimčia entuziastų. Nueiki-
te į grupes, kuriose diskutuoja 
šimtai žmonių. Pažiūrėkite, ką 
jie rašo. Pereikite su raudonu 
šratinuku per postus. Šie žmo-
nės mažiausiai baigė vidurinę 
mokyklą. Ir buvo iš jos paleisti 
beraščiais. Gal jiems tik lietuvių 
kalba taip nesiseka? Nereikia 
turėti šviesių iliuzijų, kad žmo-
gus, sakinyje padarantis iki 8 
klaidų, yra puikus matematikas, 
fizikas ar chemikas. Nes taip 
paprastai nebūna, kad žmogus 
neišmanytų vienos konkrečios 
srities. Galbūt geras chemikas 
išties nerašo eilėraščių ar stal-
čiuje neslepia romano. Bet ra-
šyti jis moka. 

Klaidų analizė, o ypač tas 
nelemtas postas mezgimo gru-
pėje iliustruoja ką? Kad beraš-
tystė, visų pirma, nėra gėda. 
Antra: žmogus mato problemą 
ne joje, o tuose, kurie reikalauja 
laikytis bendrosios visuomenė-
je priimtos kultūros. Todėl pati 
kultūra smunka į prarają sniego 
lavinos greičiu.

Tos „mesgėjos“, kopūstų 
tucytojos ir sužadėtinių berna-
votojos, tas juodasis mūsų vi-
suomenės raštingumo mauras, 
ir yra tikrasis švietimo sistemos 
užsakovas. Tokie žmonės yra 
būsimųjų kartų tėvai. Kurie pa-
tys nebeturi įgūdžių, ir, dar bai-
siau, nemato reikalo to gėdytis. 
Atvirkščiai, jie spaudžia, kad 
gėda būtų... raštingam žmogui.

Ir jie į visas švietimo siste-
mos reformas reaguos vienu 
vieninteliu: „Čevo... Nu jo...“ 
Nes ne mokykloje padedami 
bendrosios kultūros pagrindai. 
Jei vaikas namuose nematė nė 
vienos knygos, kaip jis gali pa-
milti skaitymą? Jei jo mama že-
mina žmones, kurie yra labiau 
išsilavinę nei ji, tai kokį pavyz-
dį tas vaikas mato? Jis moky-
tojuje, dėstytojuje, bet kuriame 
inteligente matys „pasikėlusį“ 
tautos priešą, kuris esą ir pats 
nežino, ko nori, tik kelia proble-
mų „paprastiems žmonėms“.

Jei vaiko ir jo šeimos siekia-
mybė bus tik išlaikyti valsty-
binius brandos egzaminus, tai 
tokia šeima į bet kokią švietimo 
reformą reaguos labai papras-
tai: pakeista bet kurio dalyko 
programa jiems siesis tik su iš-
augusiais kaštais korepetitoriui. 

Nes amžinų reformų švieti-
mo sistema jau išaugino kopūs-

tų tucytojų kartą, kuri pati nesu-
vokia švietimo naudos. Kuri pati 
bėgo iš pamokų žiūrėti Simpso-
nų. Ir kažkaip įsigudrino baigti 
vidurinę mokyklą neišmokusi 
išlyginti chemijos lygtis, susi-
skaičiuoti sudėtinius procentus, 
sustatyti paprastą proporciją, ką 
jau kalbėti apie fizikos uždavi-
nius. Netgi neišmokusi žmoniš-
kai rašyti gimtąja kalba. Sako-
te, kad perdedu? Anaiptol. Jau 
2007-aisiais, kai įstojau neaki-
vaizdžiai studijuoti Kauno tech-
nologijos universitete, dauguma 
mano kursiokų atkrito būtent dėl 
to, kad nemokėjo matematikos, 
fizikos, chemijos, nors dauguma 
šių dalykų buvo tik mokyklinio 
kurso pakartojimas. 

Ta karta neturi elementarių 
bendrojo išsilavinimo pagrin-
dų. Ji net nebesuvokia, kam 
toks išsilavinimas reikalingas. 
Tai kaip ji gali jo siekti savo 
vaikams? Kaip galima versti 
vaiką skaityti, jei jis nema-
to tėvų pavyzdžio? Kaip gali 
vaikas išmokti konstruktyviai 
diskutuoti, jei šeima namuose 
nebesikalba, visi sulindę į savo 
ekranėlius. Iš kur atsiras akira-
tis, jei į skaitantį daugiau nei 
elementorių žmogų žiūrima, 
kaip, atleiskite, į ufonautą. Jei 
akiračio, bendrojo išsilavini-
mo nėra, tuomet iškaltos da-
tos, cheminių reakcijų rašymo 
taisyklės ar išvestinių skaičia-
vimo būdai ilgai makaulėje 
neužsilieka. Ypač, kai jauną 
žmogų supanti aplinka pabrė-
žia: tokių dalykų mokėjimas 
yra visiškai nenaudingas, nes 
praktiškai nepanaudojamas. Ar 
tų mezgėjų, kopūstų tucytojų 
vaikai nemato savo tėvų postų, 
nemato klaidų juose? Mato. Ir 
kaip tėvai gali reikalauti rašyti 
be klaidų, jei patys to nemoka? 
Ir net nemato poreikio. Soti, 
įspūdžių pertekusi visuomenė, 
kasdien emocijų pasisemianti 
socialiniuose tinkluose, kuria 
savo virtualų sofis riterių pa-
saulėlį, neturintį nieko bendra 
su realybe. Nes virtualybėje 
kiekviena mezgėja gali tap-
ti cenzore. O realybėje tenka 
daug stengtis ir dirbti.

Kelyje netyčia pasipainio-
jęs išsilavinęs žmogus tėra tik 
kliūtis to mažyčio žmogelio 
įsikalbėtai didybei. Todėl ge-
resnio išsilavinimo noro trūku-
mas ir yra kertinis problemos 
raktas. Visuomenei tokia sis-
tema gera ir patogi. Ji taikosi 
su tuo, kad į darbo rinką ateina 
„specialistai“, kurie jau pusę 
studijų laiko neturėjo norma-
lių paskaitų. Ji tame netgi ne-
mato problemų ir nesupranta 
pavojų. Atvirkščiai, nuotolinis 
ugdymas leidžia nuleisti karte-
les, todėl tiems, kuriems reikia 
popierių, o ne žinių, džiaugia-
si, kad popierius tapo lengviau 

prieinamas. 
Priimtina norma tapusi be-

raštystė atsiliepia visos gyve-
nimo sferose. Vietoj politikos 
analizės gauname „pasąmonės 
srautus“, vietoj diskusijų – ar-
gumentus ad hominem, arba 
išvertus į įprastinę kalbą „tu esi 
durnius“. Nei politikai, nei vi-
suomenė jau dabar nebesugeba 
apskaičiuoti savo poelgių pa-
sekmių. Užuot projektavę atei-
ties sprendimus. Vietoj kūrėjų 
turime instrukcijų vykdytojus. 
Vietoj analitinės žiniasklaidos 
gauname perrašytų svetimų fa-
cebook postų dozes iš  serijos 
„Tas tų  sakę, tas anų pasakę“.  
Funkcija galvoti perduodama 
mitiniams „ekspertams“, kurių  
ekspertizių patikimumo tikri-
nimui visuomenė jau nebeturi 
kompetencijų. Turime iškreip-
tą darbo rinką, kai siekiame 
tapti aukštųjų technologijų 
šalimi, o darbo vietas vis dar 
kuriame pagal principą, kad 
elektros lemputei įsukti reikia 
penkių asmenų: vienas laiko 
lemputę, keturi suka taburetę. 
Šalies aukštosios mokyklos 
kepa „specialistus“, kurie bai-
gę universitetus negali dirbti 
to darbo, kurio juos mokė, nes 
tiesiog tam nepakanka žinių. Ir 
vis mažiau dėl to bepurkštauja-
ma, nes vertintojais jau tampa 
tos nelemtos švietimo sistemos 
„aukos“. Jie nenori protinges-
nių ir sėkmingesnių už save. 
Virtualybė leidžia tokius žmo-
nes netgi niekinti. Jei anksčiau 
žmogui, tikroje diskusijoje vie-
toj argumentų, tiesiog iškrai-
piusiam oponento pavardę, bet 
kokioje akademinėje bendruo-
menėje durys prieš nosį būtų 
užvertos visam laikui, tai dabar 
asmuo, Toliatą „pataisęs“ į „tu-
aletą“ netgi cituojamas. 

Visuomenės bendravimas, 
viešasis sektorius gyvuoja 
nebe problemų sprendimu, o 
kunkuliuoja emocijomis: pa-
tinka-nepatinka. Šitokia emo-
cija yra svarbiausiais nūdienos 
argumentas. Nuo kada šitaip? 
Nuo tada, kai kepame „durnius 
su diplomais“. Nuo tada, kai 
protas ir žinios buvo pakeisti 
emocijų pliūpsniais. Turime 
visuomenę, kuri pagal asmenų, 
įgijusių aukštąjį išsilavinimą, 
skaičių yra tarp Europos lyde-
rių. O pagal pasiekimus kur? 

Socialinių burbulų adeptų, 
planuojančių švietimo siste-
mos pokyčius, Achilo kulnas 
yra tai, kad jie diskutuoja su 
tokiais pat ir apie tą patį. Sava-
me burbule diskutuoti patogu: 
visų kalba ir pažiūros daugmaž 
vienodi. Jie puikiai rašo, kalba 
keliomis užsienio kalbomis. 
Ir kuria jie strategijas, kokią 
literatūrą reikia įtraukti į pri-
valomų skaityti knygų sąrašą, 
patogiai nematydami, kad pir-

moji beraščių karta jau augina 
antrą tokią pat. Kuri jau ne tik 
privalomų knygų nebeskai-
to. Ji nebeskaito ir neberašo 
suvis. Jos herojus – ne atra-
dėjas, ne mokslininkas. Jos 
herojus – infuenceris kremuko 
reklamuotojas. Ir viskas, ką 
tauta besugeba perskaityti, tai 
ne privalomoji literatūra, o to 
kremuko aprašymas. Ir jaunas 
žmogus siekia ne tuos kremu-
kus kurti, o juos reklamuoti iš 
paskos sekančiai avelių bandai, 
būti populiarus ir iš to gyventi. 

Iš švietimo sistemos, bent 
jau deklaratyviai, tikimasi ste-
buklingos lazdelės, kuri taip 
turėtų parinkti literatūros kūri-
nius, kad šitam bukenai, kuris 
tesugeba perskaityti tik demo-
tyvacijas, būtų įdomu skaityti 
klasikinį romaną. Iš matema-
tikos – sukurti uždavinius, ku-
rie „įtrauktų“ ir išsispręstų be 
pastangų, iš chemijos – lygtis, 
kurios išsilygintų pačios, ir ok-
sidatoriai-reduktoriai nusista-
tytų automatiškai. 

Panašu, kad pildosi liūdna 
futurologų prognozė: greitai 
sukursime pasaulį, kuriame 
skaityti ir rašyti mokės tik da-
lelė išrinktųjų. Juk rašyti, skai-
čiuoti, analizuoti nemokantis 
žmogus yra patogus. Patogus 
XXI a. informacijos, techno-
logijų amžiuje. Nes yra viso 
labo tik vartotojas. Ne kūrėjas, 
ne sprendėjas (tam jis nebeturi 
kompetencijų), o tik vartotojas. 
Imantis tiek, kiek duoda, prii-
mantis tai, kas gudresnių jau 
sužiaumota, ir dėkingas už tai. 
Nes sukurti jau nebemoka. 

Su tokia visuomene mes 
traukiamės į pasaulio šalikelę. 
Lyg turime aibę išsilavinusių 
žmonių, tačiau beveik neinves-
tuojame į mokslinius tyrimus. 
Nes ėmus vysti juos, paaiškėtų, 
kad karalius nuogas. Kad ne-
gali atradimų ir proveržių kurti 
žmones, kuriuos mokykla į gy-
venimą paleido beraščiais. O 
raštingų nėra daug, ir deja, vis 
mažėja. Todėl paskirstyti pini-
gus pašalpoms yra populiariau, 
nei investuoti juos į mokslo 
raidą. Todėl ir mūsų ateities 
kartoms kur kas patogiau ir pa-
traukliau mokytis piešti anta-
kius, nei skaičiuoti išvestines. 
Todėl ir nereikia stebėtis, kad 
kopūstų tucytojų gretos auga, o 
išvestinių skaičiuotojų – senka. 
Netgi apdovanoti žmones ren-
kamės už praeities nuopelnus, 
bet ne už šiandienos darbus. 
Nes kopūstų tucytojai ir mez-
gėjos-cenzorės tiesiog nebesu-
geba sukurti ko nors reikšmin-
go. Viskas, ką jie tesugeba, tai 
įsižeisti. Labai vertinga savy-
bė, vienok. Bet medalio už ją 
vis tiek neduoda. Ir įsižeidusių 
visuomenių reitingo dar niekas 
nesukūrė.
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Rokiškio rajone nebeliko paskutinio medinio malūno
Sugriuvo paskutinysis 

Rokiškio rajone medinis 
vėjo malūnas. Pakapinės 
kaime (Juodupės sen.) 
stovėjęs medinis malūnas 
traukė pravažiuojančiųjų 
dėmesį. Prie jo sustodavo 
norintieji įsiamžinti. Tiesa, 
į vidų jau niekas nebedrįs-
davo užeiti. Deja, malūno 
istorija baigta. Kovo 2-ąją 
jis nugriuvo.

Malūnų reikšmė 
buvo didžiulė
Malūnas lietuvių mitolo-

gijoje buvo ypatinga vieta: 
tai riba tarp tikrovės ir ana-
pusinio pasaulio, ne veltui 
malūnuose laiki vaizduotė 
apgyvendindavo velnius, ki-
tas mitines būtybes.

Toks mitinis mąstymas 
buvo iš dalies susijęs su tuo, 
kad malūne sudėtingi mecha-
nizmai eiliniam gyventojui 
nesuprantamu būdu vėjo (re-
čiau vandens) energiją trans-
formuodavo ir panaudodavo 
žmogaus tikslams. Sudėtingi 
mechanizmai žavėjo savo 
tikslumu.

Malūnas taip pat buvo ir 
susitikimų vieta, kur belauk-
dami, kol bus sumalti atvežti 
miltai, apylinkių ūkininkai 
keisdavosi naujienomis, dis-
kutuodavo. Malūnas buvo 
svarbi kiekvieno didesnio 

miestelio gyvenimo dalis. 
Štai Rokiškyje kitados jų 
buvo net trys. Dabar jau neiš-
likęs nė vienas.

Kaip teigiama specialiai 
vėjo malūnams skirtame pus-
lapyje, Rokiškio rajone yra 
išlikę šeši malūnai: Ginočių 
(Daliečių), Pandėlio, Ra-
džiūnų, Obelių, Rūmiškių ir 
Pakapinės. Pastarąjį nuo šios 
savaitės jau galima išbraukti 
iš sąrašo. Penki iš šių malūnų 
yra mūriniai, o Pakapinės – 
medinis.

Geriausiai išsilaikęs yra 
Obelių malūnas. Jis tapo 
miesto simboliu. Jis restau-

ruotas, gražiai sutvarkyta 
aplinka. Jame buvo įkurta ka-
vinė, kurioje lankėsi Rokiš-
kio krašto garbės pilietis Al-
girdas Mykolas Brazauskas.

Pandėlio malūnas garsėja 
siaubinga istorija: prie jo šu-
liniuose buvo paslėpti 1946 
m. gruodį Notigalės pelkėse 
nužudyti Lietuvos laisvės ko-
votojai.

Istoriją pasakojo 
statytojo anūkas
Šimtmetį skaičiuojančio 

Pakapinės malūno istorija 
buvo audringa. Joje: ir pade-
gimas, ir nuomininkų kaita. 

Ir mažo verslo: milo vėlyklos 
bei dažyklos statybos. Ir liū-
dnas sprendimas malūną par-
duoti, malūnininko Mykolo 
Gaudzės ūkį ištikus nelaimei. 
Visa tai kitados šio straips-
nio autorei kitados pasakojo 
Obelių krašto garbės pilietis 
Alfredas Vytautas Gaudzė. 
Malūnas priklausė jo sene-
liui.

Malūno istorija įdomi: pir-
mąjį malūną Pakapinės kaime 
pastatė A. V. Gaudzės prose-
nelis Danielius Ragelis. Tas 
malūnas buvo kiek kresnesnis 
už dabar nuvirtusįjį. Kadan-
gi malūnininko sūnus, tęsęs 

tėvo pradėtą veiklą, buvo tur-
tingas ir verslus, šalia malūno 
jis įkūrė ir krautuvėlę. Kuri 
tapo konkurente vietinei kar-
čiamai. Malūnas vieną naktį 
suliepsnojo. O karčiamos sa-
vininkas paslaptingai dingo...

Malūnininkas nusprendė 
atstatyti savo pajamų šaltinį. 
Kadangi Lukštų apylinkės 
malūnams statyti iš esmės yra 
nepalankios: čia vyrauja ne-
pakankamai stiprūs vėjai, tad 
norėdamas pagerinti malūno 
darbą, malūnininkas užsakė 
daug aukštesnį aštuonkampį 
pamatą. Malūną statė aukštą. 
Sprendimas pasiteisino. Net 
ir pučiant silpnam vėjui, jame 
sukosi net dvejos girnos. Mil-
tų įvairovė buvo didelė: nuo 
paprasčiausių, iki skirtų py-
ragams kepti, o kur dar kruo-
pos: nuo smulkių kvietinių, 
miežinių, iki baltutėlių manų. 
O patys balčiausi miltai buvo 
sijojami net pro šilkinį audi-
nį. Tad nenuostabu, kad prie 
jo nuolatos driekėsi aplylin-
kių ūkininkų vežimų eilės.

Deja, malūnininko šeimo-
je neatsirado paveldėtojo, 
kuriam galėtų perduoti savo 
talentą. Kol augo trys mergai-
tės, malūnininko našlė ma-
lūną nuomojo. Jis keliavo iš 
rankų į rankas, stokodamas ir 
geresnės priežiūros, ir inves-
ticijų. Kol užkuriomis į Paka-

pinės kaimą ir malūnininko 
šeimą neatkeliavo šviesuolis 
Mykolas Gauzdė. Amatas 
jam sekėsi puikiai, o ypač 
labai subtilus menas pagauti 
sparnais silpną vėją.

Deja, nutiko nelaimė: kilo 
gaisras ūkyje, sudegė ūkiniai 
pastatai. O ir dalis žmonos 
seserims reikėjo išmokėti.

Teko parduoti,
o naujovės nepasiteisino
Po gaisro Mykolo Gaudzės 

ūkyje, malūną nupirkus kitam 
savininkui, gaudyti vėją jam 
nesisekė. Todėl, norėdamas 
išlaikyti malūną, jis nupirko 
dyzelinį variklį girnoms suk-
ti. Deja, naujovė nepasiteisi-
no.

Malūną pribaigė sovietme-
tis: variklis buvo išvežtas į 
Obelius. Be naudos ir darbo 
stovintį malūną ardė gamtos 
sąlygos ir laikas. Jis taip ge-
rai išsilaikė, nes buvo statytas 
labai kruopščiai, naudojant 
kokybiškas medžiagas, buvo 
dengtas specialiomis lentelė-
mis – gontais.

Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę, Lukštų ben-
druomenė dar svarstė, kaip 
būtų galima šį malūną atgai-
vinti. Bet svarstymai jais ir 
liko.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ekstremalus plaukimas Rokiškio ežere sulaukė didelio dėmesio

Ištvermės plaukimas le-
diniame vandenyje šešiems 
entuziastams tapo smagio-
mis žiemos palydėtuvėmis, 
o bene dešimt kartų dides-
niam žiūrovų būriui – pui-
kiu reginiu. Rokiškėnai 
išgarsėjo ir Lietuvoje: jų 
plaukimo įamžinti atvyko ir 
šalies televizijos.

Trasą įrengė patys
Kovo ketvirtąją, vidurdie-

nį Rokiškio ežere buvo su-
rengtas „ruonių“ ištvermės 

plaukimas. Oras džiugino:  
protarpiais švietė saulė, buvo 
pora laipsnių šilumos. Įdomu 
tai, kad oro ir vandens eže-
re temperatūra buvo panaši. 
Plaukimą kiek apsunkino vė-
jas: ilgoje eketėje buvo matyti 
nemažos bangelės. Plaukimo 
trasa – kiek daugiau nei 150 
metrų. Tokio ilgio ir poros 
metrų pločio eketę per visą 
ežero plotį iškirto patys van-
dens sporto entuziastai. Kas 
penkiasdešimt metrų eketėje 
buvo sužymėta, kiek plau-

kikas jau nuplaukė. Tačiau 
kitą kartą, ruošdami trasą, 
ryškiais mėlynais dažais Ro-
kiškio „ruoniai“ žada atstumą 
žymėti toliau nuo eketės kraš-
to: mat dabar skaičius plovė 
iš jos tykštantis vanduo.

Plaukiojo 
net šalčiausiomis 
dienomis
Plaukti lediniame van-

denyje nėra paprasta. Todėl 
kiekvieną plaukiką lydėjo ma-
žiausai du pagalbininkai, pasi-

rengę bet kada padėti. Jie sekė 
eidami ledu. Ledas Rokiškio 
ežere, beje, buvo tvirtas: išlai-
kė ne tik pagalbininkus, bet ir 
netoliese poledine žūkle besi-
mėgaujantį rokiškėną.

Pagalbos plaukikams ne-
prireikė. Kaip sakė Rasa 
Šiaulienė, įveikti 150 metrų 
trasą labai motyvavo ir vi-
dinis nusiteikimas, ir žiūro-
vų palaikymas, skanduotės, 
šiltas sutikimas. Ji neslėpė: 
plaukti dabar – ne pats di-
džiausias išbandymas. Mat 
eketėje šie rokiškėnai plau-
kiojo net šalčiausiomis metų 
dienomis.

Apie tai, kad plaukimas le-
diniame vandenyje dovanoja 
geras emocijas, liudijo ir visą 

150 metrų trasą nuo Agnės 
Mackuvienės veido nedingusi 
šypsena. Ją plaukiančią labai 
palaikė lydėję vyras ir sūnelis.

Įdomu tai, kad šiame 
plaukime nebuvo fiksuojami 
greičio rekordai: kiekvienas 
plaukė savo ritmu, pagal ga-
limybes. Rasa Šiaulienė ne-
slėpė: tai iššūkis kiekvienam 
iš dalyvių. Ir rimtas išbandy-
mas: mat tokios distancijos 
jie nebuvo plaukę.

Atsirado ir pora žiūrovų, 
kurie išdrįso įlįsti į ledinį 
vandenį. Tačiau jie taip pat 
sveikuoliai. Plaukti tokią ilgą 
trasą lediniame vandenyje 
reikia specialaus pasirengi-
mo: grūdinimosi, nuolatinių 
treniruočių.

Žiūrovai palaikė 
skanduotėmis 
ir plojimais
Nors renginys nebuvo iš 

anksto reklamuotas, pasižiū-
rėti plaukimo susirinko ne-
mažai rokiškėnų. Daugelis 
jų – plaukikų šeimos nariai, 
bičiuliai. Jie plojimais, skan-
duotėmis palaikė kiekvieną 
plaukiką. Kiekvieno laukė ir 
šilti drabužiai, rankšluosčiai, 
ir termosuose karšta arbata.

Kalbintos plaukikės neslė-
pė: po maudynių eketėje pa-
juto ir adrenalino antplūdį, ir 
dilgčiojimą visame kūne. O 
sušilti tėra vienas būdas: akty-
viai judėti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rasa Šiaulienė neslėpė: plaukti eketėje buvo smagu.

Įveikiant trasą, nuo Agnės Mackuvienės veido nedingo šypsena.
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• BMW 530d 1999 m., 135 kW, TA 
iki birželio. Užsiveda, važiuoja ir 
traukia gerai. Viduje oda, priekinis 
M bamperis, Angel eyes žibintai, 
tamsinti langai, kėbulo defektai 
- ant sparnų ir durų rūdys bei 
kitokios smulkmenos. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 643 27 691.  
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1,9 l, 66 kW, TA 
iki spalio mėn. Jei neatsiliepsiu, 
rašykit žinutę. Jei norite derėti,s tai 
išimu akumuliatorių ir palieku ant 
kaladžių už 400 Eur, o šiaip galit 
nevargt, pigiau nebus. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 642 79 495.  
Rokiškis
• Audi A8. 3.3 l, dyzelis, 
tvarkingas, 4×4. Lietuvoje 
neeksploatuotas. TA dvejiems 
metams. Dvigubi langai, liukas su 
saulės baterija, telefonas, elektrinės 
sėdynės. Kaina 2650 Eur.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Opel Combo. 2007 m., 1.3 l, 
dyzelis, vienatūris, keleivinė, 
kablys, nauja grandinė, pakeisti 
tepalai, filtrai. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Ford Fiesta. 2007 m., 1.3 l, 
benzinas, keturių durų. Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Atm 50 F3 BT49QT-12. Jokių 
trūkumų nėra. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• VW Passat B5. Universalas, TA 
iki 2023.02.02, benzinas, užsiveda, 
važiuoja. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 606 72 753. Rokiškis
• VW Passat. TDI, 1.9 l, 81 kW. 
Tvarkingas automobilis. TA iki 
2021.07. Kaina 730 Eur.  
Tel. 8 667 24 525. Rokiškis
• VW Golf 3 1996 m. Būklė gera. 
1,9 l, TDI, 66 kW, padidinta galia. 
Važiuoja puikiai, yra kosmetinių 
defektų, bet važiuoti netrukdo. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 648 64 061. 
Rokiškis
• Puikų, vaikišką dviratį. Tinka 3-6 
metų vaikui. Aprašymas https://
www.velostreet.com/preke/dviratis-
drag-rush-18-purple-pink.29039. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 650 74 070. 
Rokiškis
• Tvirtą priekabą Brenderup. 
Išmatavimai 2.65/ 160.  TA iki 
2022.06. Nauji gabaritiniai žibintai. 
elektra. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 610 11 153. Rokiškis
• 1996 m. Opel Astra. 1,6 l., 
benzinas, automatinė pavarų 
dėžė, 55 kW, su senuoju 
variklių, užsiveda, važiuoja, nėra 
akumuliatoriaus. Kaina 435 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Seat Cordoba. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW. TA iki rugpjūčio. 
Kaina 285 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Peugeot 5008. 
2009 m., benzinas, 115 kW, 1.6 
l. Pakeisti tepalai, filtrai, naujos 
žieminės padangos, TA iki 2022-
10-01. Daug privalumų, labai gera 
spalva. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 679 05 764. Kupiškis
• Subaru Legacy. 2004 m., 2 
l, benzinas-dujos, universalas, 
juodos spalvos, R17, Lietuvoje 
neregistruota. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• VW Passat. 1998 m., universalas 
su kabliu. Dyzelinas, 81 kW, 1,9 
l. TA iki 2022.10.23. Dar galioja 
draudimas, raudonos spalvos. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 620 92 603. 
Rokiškis
• Volkswagen Touran. Iš Vokietijos. 
Patikimiausias, ekonomiškiausias, 
1.9 l, TDI, 77 kW, variklis. Kėbulas 
be rūdžių. 7 vietų. Kaina 2150 Eur. 
Tel. 8 635 97 693. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1999 m., 1.9 l, 81 
kW, universalas. TA iki 2021-12, 
prieš 10 tūkstančių km keistas 
pagrindinis diržas, prieš 5000 km 
tepalai bei visi filtrai. Užsiveda, 
važiuoja, stabdo. Trauka gera, 
nedinginėja. Kaina 950 Eur.  

Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Traliuką - priekabėlę, galima dėti 
talpą vandeniui ir t.t. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Moskvič 412, Volga, IŽ dalis.  
Tel. 8 652 91 801. Rokiškis
• GAZ  69/24/51 dalis.  
Tel. 8 652 91 801. Rokiškis
• Nissan Almera, 2003 m., 2.2 
l., dyzelis, 82 kW mechaninę 
pavarų dėžę dalimis. Dėžės kodas 
RS5F50A. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Ford C-max. 2006 m., 1,6 l, 
dyzelinas., 80 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 m., 2,2 
l, dyzelinas, 92 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Mercedes Benz dalimis. ML 270., 
2003 m., dyzelinas.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Opel Vectra c dalimis. 2004 m., 
2.2 l, TDI, universalas.  
Tel. 8 605 09 113. Rokiškis
• Audi, R17, tiesius nevirintus 
ratus. Padangos porai vasarų. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 608 47 310. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį akumuliatorių 
Varta. 80 Ah. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 695 14 987. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Toyota 
Avensis, Avensis Verso, Previa, 
Rav4 2 l, dyzelis. Kodas Denso 
23670-27030. Restauruotas. 
Pakeistas vožtuvas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 23670-27010, 
23670-29015. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką Alfa Romeo-
Mito, Fiat-500, Doblo, Florino, 
Idea Linea, Panda, Punto, Qubo, 
Strada, Ford-Ka, Lancia-Musa, 
Ypsilon, Opel-Agila, Astra, 
Corsa, Meriva. 0986435102 arba 
0445110183. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukus Audi- A1, A3, 
A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat- 
Alhambra, Altea, Ibiza, Leon, 
Skoda- Octavia, Superb, Yeti, VW- 
Amarok, Caddy, Eos, Golf, Jetta, 
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, 
Touran. 0445110369. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Opel-Antara, Chevrolet-Captiva, 
Cruze, Epica, Lacetti, Nubira. 
Kodas 0445110270. Yra 3 vienetai. 
Du restauruoti, nauji Bosch 
išpurškėjai po 60 Eur. Vienas 
išvalytas, tikrintas, atitinka visus 
parametrus 40 Eur. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Citroen-C3, Citroen-C4, 
Citroen-C5, Ford-C-Max, 
Ford-Focus C-Max, Ford-
Focus, Mazda-3, Peugeot-206, 
Peugeot-307, Peugeot-308, 
Peugeot-407, Volvo-C30, 
Volvo-S80, Volvo-V70. Kodas 
0445110259. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Citroen-C4, C4 Picasso, C5, Xsara 
Picasso, Ford-Focus, Focus C-Max, 
Fusion, Mazda-3, Peugeot-206, 
307, 407, Volvo-C30 1.6d 80 
kw,Volvo-C30, S40, V50. Kodas 
0445110188. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110136.. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat, 
Alfa, Lancia. Kodas 0445110119.
Atitinka visus parametrus. Analogai 
0445110068,0445110088,09864350
83. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas. 
195/55, R16. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Peugeot 406 dalis.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Traktoriaus T-150K stabdžių 
būgnus. Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Mercedes-C200, Mercedes-C220, 
Mercedes-C270, Mercedes-
CLK270, Mercedes-E200, 

Mercedes-E220, Mercedes-E270. 
Kodas 0445110100. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Renault-Laguna 2,2 l, dyzelis, 
Espace 2,2 l, dyzelis, VelSatis 2,2 
l, dyzelis, Avantime 2,2 l, dyzelis. 
Kodas 0445110084. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0986435173. 
Yra 3 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius Bmw 
320d, 330d, 530d, 730d, X5. Kodas 
0445110080 arba 0445110131. 
Yra 4 vienetai. Du restauruoti, 
nauji Bosch išpurškėjai po 60 Eur. 
Du išvalyti, tikrinti, atitinka visus 
parametrus po 40 Eur.  Analogai 
0445110080. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Volvo S60, S80, V70, XC70, 
XC90 2.4 l., dyzelis, 96-136 
kw. Kodas 0445110078. Du 
restauruoti, pakeisti Bosch 
išpurškėjai. Kaina po 60 Eur. Kiti 
trys išplauti, patikrinti. Atitinka 
visus parametrus. Kaina po 40 Eur.
Analogai 0445110077.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Bmw 
525, dyzelis, 120 kW. Kodas 
0445110048. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai: 
0445110040, 0986435094. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Bmw 
330d, 135 kW, Bmw 530d, 135 kW, 
142 kW, Bmw 730d,135 kW, 142 
kW, Land Rover-Range Rover 130 
kW. Kodas 0445110047. Tikrintas.
Atitinka visus parametrus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Opel-
Movano, Vivaro, Renault-Espace, 
Laguna, Master, Megane, Scenic, 
Trafic, Nissan-Interstar, Primastar. 
Kodas 0445110021. Restauruotas. 
Naujas Bosch išpurškėjas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai: 
0445110020. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Mercedes 
A160 1.7 l, dyzelis 44 kW, 55 kW, 
Mercedes-A170 1.7 l, dyzelis,  66 
kW, 70 kW. Kodas 0445110015. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Kaina 40 Eur. 
 Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį, vokišką 
akumuliatorių Varta. 80 Ah. 
Išbandytas prie -22. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2 l, TDI, 74 
kW, 2001 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Padangas. R16, 215x65. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 699 84 023.  
Rokiškis
• 2000 m. Seat Cordoba dalimis. 
1,9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 672 99 407. Rokiškis
• Tiesius plieninius ratlankius. R15, 
5/112. Tinka VW, Audi, Skoda 
automobiliams. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2001 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Variklis, dėžė, 
siurblys, turbina, pusašiai, sankaba 
ir visos detalės aplink variklį.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 4 kablį. Nuimamas. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis
• VW Golf 4 padangas. M+S su 
skardomis. 4 vnt., visos vienodos. 
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 4, R15 lietus ratus. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis
• Naują traktoriaus galinę padangą. 
Tinka T-25, T-16. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 672 00 966. Rokiškis
• VW Passat. 1985 m., R13, bbs 
ratlankius su padangomis. 2 vnt. 
Lygūs, neplauti. Tel. 8 696 65 249. 
Anykščiai

• VW Caravelle priekinį buferį. 
Naujas, 2000 m.. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Ford S max, 2012 m., skardinius 
ratlankius su varžtais. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Audi A4 B6 Avant dalimis. 2002 
m., 2,5 l, 145 kW. Tel. 8 603 87 
554. Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą su 
stiklu. Kaina 49 Eur.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują, 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme endure black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Televizorių Thomson. 80 cm 
įstrižainės. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 656 73 032. Rokiškis
• Naują logoperiodinę skaitmeninės 
televizijos anteną su stiprintuvu. 
Tinka visiems televizoriams, 
pagauna tiek skaitmeninius tiek 

analoginius kanalus bei radijo 
kanalus. Galinga, priklausomai nuo 
vietovės pagauna kitų šalių kanalus. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Televizorių Vido. Plonas, 49 
cm įstrižainės. Tel. 8 602 35 205. 
Rokiškis
•  14 kanalų, skaitmeninį imtuvą 
Gala. Tel. 8 602 35 205.  
Rokiškis
• 14 kanalų, skaitmeninį imtuvą Tv 
star. Tel. 8 602 35 205. Rokiškis

Gurgu gurgu į Kaziuko turgų!

Kartu su pavasariu at-
eina ir pirmoji pavasari-
nė šventė – Lietuvos glo-
bėjo Šv. Kazimiero diena. 
Kiekvienais metais, kovo 
4 dieną,  lopšelyje-darže-
lyje „Varpelis“  šurmu-
liuodavo Kaziuko mugė. 
Bendruomenės narius pa-
sitikdavo smagi liaudiška  
muzika. Gausiai nukrauti 
prekystaliai: vaikučių, jų 
tėvelių ir mokytojų su-
kurtais darbeliais, įvai-
riausiais skanumynais. 
Mugėje pirkėjai galėjo 
derėtis, pokštauti, pirkti 
ir už dyką gauti.

Tradicinė Kaziuko mugė 
darželyje organizuojama 
vis nauja forma. Tikslas – 
supažindinti vaikus su pa-
pročiais ir amatais, ugdyti 
kūrybiškumą ir mokėjimą 
mokytis verslumo, puose-
lėti etnokultūrines tradici-
jas darželyje.

Šiais metais, laikantis 
visų nustatytų saugumo 
reikalavimų, ji vyko nuo-
toliniu būdu. Vaikai ir mo-
kytojai grupėse ruošėsi vir-
tualiai nuotraukų parodai 
- konkursui „Gražiausia ba-
ronka“. Minkė, raitė, kepė, 
liaudiškais raštų ornamen-
tais puošė savo „baronkas“ 
ir laukė rezultatų. 

Konkurso organizatorės 
nuotoliniu būdu pasveiki-
no visus ugdytinius ir mo-
kytojus su pavasariu, Šv. 
Kazimiero diena. Pasakojo 
apie Kaziuko mugės pre-
keivius, įvairių amatinin-
kų dirbinius. Žinant vaikų 
smalsumą, žingeidumą 
buvo pranešti konkurso re-
zultatai. Nugalėtojais tapo 
„Boružiukų“ grupės vai-
kai ir mokytojos. Jie buvo 
apdovanoti pagrindiniu 

organizatorių prizu. Visi kiti 
dalyviai džiaugėsi rėmėjų 
UAB „Lašų duona“ prizais - 
riestainiais. 

Konkurso organizatorės
 Nijolė Adamonienė,

 Jurgita Raugienė, 
Inga Čičinskienė
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO 
VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ:

10 metų laikotarpiui, išnuomojamos 367,29 kv. m patalpos, esančios pastate 
– mokykloje, žymėjimas plane 1C2p (patalpos pažymėtos: ¼ 1-5 (17,07 kv. m iš 
68,27 kv. m), 1-6 (21,69 kv. m), 1-8 (42,92 kv. m), 1-9 (46,48 kv. m), 1-12 (65,46 
kv. m), ¼ 1-15 (19,15 kv. m iš 76,60 kv. m), ½ P-6 (2,42 kv. m iš 4,83 kv. m), P-7 
(59,43 kv. m), P-8 (8,51 kv. m), P-9 (24,76 kv. m), P-10 (40,75 kv. m), P-11 (15,23 
kv. m), P-12 (3,42 kv. m)), unikalus Nr. 7388-0003-9017, Kaštonų g. 13, Salų mstl., 
Kamajų sen., Rokiškio r. sav., bendras pastato plotas – 1584,32 kv. m, (pastatas 
yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertybė – Salų dvaro sodybos rū-
mai, unikalus kultūros vertybės kodas – 1012 ir priklauso Salų dvaro sodybos 
kompleksui unikalus kodas – 575)

Turto naudojimo paskirtis – kultūros ir viešo maitinimo.
Pradinis nuompinigių dydis – 0,60 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius 

su išsinuomotu turtu bei atsiskaito už juos: atsiskaitant už patalpų eksploataci-
nes išlaidas ir komunalinius mokesčiu (vandenį, elektrą ir šildymą) proporcingai 
naudojamų patalpų plotui pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
Kamajų seniūnijos teikimas sąskaitas faktūras ir už kitas teikiamas paslaugas tie-
siogiai paslaugų tiekėjui. 

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specia-
listę Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.
rokiskis.lt.

Pradinį įnašą 661,12 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administraci-
jos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://
old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6287/p0.html.  

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti kon-
kurse pateikimo terminas – nuo 2021 m. kovo 9 d. 8.00 val. iki 2021 m. kovo 23 
d. 18:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Res-
publikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavi-
mo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio 
skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. (8 658) 13231, k.tuskiene@
post.rokiskis.lt. 

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, 
adresas, elektroninis paštas (jeigu konkurso dalyvis jį turi), turto, kurio nuomos 
konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos kon-
kursui“, turi būti pateikti šie dokumentai:

1. laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos paraiška, kurioje nu-
rodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamo-
sios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens 
teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar 
kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi 
juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas; 

2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui 
konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis;
4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
5. finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas su-

mokėtas, kopija.
6. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi per-

vesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
7. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka vie-

šojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą
Vokų plėšimas vykdyti 2021 m. kovo 24 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu per 

ZOOM programėlę.
Užs. 1263

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Pinigines. Juodos ir raudonos, 
neslidžios, eko odos. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis
• Daug naujų, įvairių rankinukų. 
Kainos 15 Eur, 16 Eur, 20 Eur, 25 
Eur. Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis
• Įvairias naujas, šiuolaikiškas 
kuprinytes. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis
• Šalikėlius. Įvairūs, spalvoti ir 
juodi. Turiu labai daug visokių. 

Kaina 7 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Naujus batukus. Paskutinės poros, 
dvi poros 39 dydžio ir vieni 40 
dydžo. Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis
• Pilką suknelę. 46 dydis, dėvėta 
vieną kartą, labai geros būklės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 671 14 878. 
Rokiškis
• Mėlyną suknelę. 18 dydis, dėvėta 
viena kartą, labai geros būklės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 671 14 878. 
Rokiškis
• Drabužėlius mergaitėms. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 680 28 858.  
Rokiškis

• Vyriškus kostiumus. 194/192 ir 
188/104/90. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Lietaus kombinezoną. Mėlynas,  
86 cm ūgiui. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis
• Pavasarinę, rudeninę šiltą, 
patogią Columbia striukę. 160 ūgio 
asmeniui. Tinka ir mergaitei ir 
berniukui. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis
• Naują Guess džinsinę suknelę, 
tampri. Klubai 46 cm, liemuo 
38 cm, ilgis 85 cm, rankovė nuo 
pažasties 50 cm. Tel. 8 698 51 868. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Šienainio ritinį.  
Tel. 8 686 07 540. Rokiškis
• Gaidžius. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Vėžlį su akvariumu ir šildytuvu. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Dingo Pekinų veislės šuniukas. 
Kazliškio seniūnijoje. Gal kas 
matėte. Tel. 8 624 13 037.  
Rokiškis
• Kalifornijos triušiukai. Viso yra 
12 vnt. Triušiukai atvesti gruodžio 
16 d.  Jau galima atskirti, kur 
patinėliai, kur patelės.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Avis su ėriukais ir vienerių metų 
aviną. Ėriukai atvesti nuo 02.17 
iki 02.24. Kaina sutartinė, galima 
pasirinkti iš keturių.  
Tel. 8 611 23 619. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 38 metų vyras ieško darbo 
statybose pagalbiniu arba miške. 
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu su savo 
pjūklu supjauti malkas ir 
suskaldyti. Tel. 8 646 98 570. 
Rokiškis
• Nuo kovo 15 d. vyras ieško darbo. 
Siūlyti įvairius variantus, galiu 

dirbti ir pagalbiniu darbininku.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Ieškau darbo per pirmojo darbo 
išeigines. Tinka maisto sritis, 
padavėja ir visa kita.  
Tel. 8 606 25 510. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūreti 
senyvo amžiaus žmogų. Galiu 
dirbti ryte, per pietus, vakare ir per 
išeigines. Turiu patirtes.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi sraigių supirkėjai.  
Tel. 8 618 25 497. Rokiškis
• Statybos namai ieško nuolatiniam 
darbui naujo komandos nario, 
gebančio atlikti visus apdailos 
darbus. Atlyginimas sutartinis.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• Reikalingi tvarkingi žmonės, 
mokantys dirbti statybose ir 
išmanantys jų technologiją. Dėl 
atlyginimo už darbą - galima 
mokėti kasdien sutartą sumą.  

Tel. 8 693 09 750. Rokiškis
• Ieškomas medžio pjovėjas dirbti 
juostiniu gateriu. Tel. 8 688 20 398. 
Rokiškis
• Ieškomas vilkiko su puspriekabe 
vairuotojas. Vežame birius 
krovinius. CE kategorija, 95 
kodas. Rokiškis. Tel. 8 652 66 596. 
Rokiškis
• Reikalingas miškovežio 
vairuotojas. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ieškomi miško darbuotojai, 
pjūklininkai ir pagalbiniai 
darbininkai. Tel. 8 645 97 589. 
Rokiškis
• Ieškau meistrų, išmanančių savo 
darbą, kurie galėtų iškąsti nedidelį 
gręžinį Rokiškio raj. 
Tel. 8 615 92 765. Rokiškis

KITA

• Tena sauskelnes, L dydžio.  
Tel. 8 610 71 369. Rokiškis
• Šieno ritinius, 30 vnt. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 612 30 044.  
Kupiškis
• 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
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2021 kovo 16 d. bus atliekami kadastriniai matavi-
mai žemės sklypui proj. Nr. 7360/0001/1, esančiam 
Rokiškio r. sav., Obelių m., (greta Dariaus ir Girėno 
g. 23). Prašome atvykti 11:00 val. gretimo žemės 
sklypo kad. Nr. 7360/0004:4 išvykusio į užsienį sa-
vininko A. K.  įgaliotus asmenis bei 12:00 val. žemės 
sklypo kad. Nr. 7360/0002:25 mirusios savininkės O. 
A. paveldėtojus į žemės sklypo ribų ženklinimą. 

Informacija pasiteirauti:
 R. Jogmino įmonė, Parko 11-35 Visagine, 

tel:. 8-687-80646.

maišuose. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Šieną ritiniais. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Šieną ritiniais. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Nenaują plūgelį - vagotuvą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 686 26 668.  
Rokiškis
• Nenaujus koklius 20 vnt.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Nenaujas, gerai išlaikytas, 
silikonines, baltas plytas. 100 vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ąžuolines ir liepų vantas. Kaina 2 
Eur. Tel. 8 686 02 301.  
Rokiškis
• Eglės rąstus. 6 m ilgio, 11 kub. m. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 698 31 388. 
Rokiškis
• Naudotus koklius, šamotines 
plytas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 646 16 322. Rokiškis
• Du verpimo ratelius. Arklinį 
vežimą guminiais ratais. 
 Tel. 8 610 17 627. Rokiškis
• Trifazį elektros variklį su 
reduktoriumi 1/54. Taip pat 
skardinius, R15 ratlankius Renault 
automobiliui. Tiesūs, nedažyti.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Geros būklės,  naudotą autoklavą 
. Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naują motociklininko Crivit 
šalmą. Pridedu atsarginį stiklą, 
šalmo vidaus pagalvėles. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 686 37 924.  
Rokiškis
• Trifazį malkų diskinį pjūklą. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Tvirtą šašlykinę, pagamintą iš 
duju baliono. Nudažyta karščiui 
atspariais dažais. Kaina 145 Eur. 
Tel. 8 613 31 097. Rokiškis
• Sauskelnes (kelnaites) Tena, M 
dydžio, 15 pakų. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 674 06 542. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy S5 Neo.  Geros 
būklės. Ekranas sveikas, visą 
laiką naudotas su dėkliuku. Viskas 
veikia. Yra smulkių naudojimo 
žymių. Komplekte dėžutė, 
telefonas, kroviklis, USB laidas, 
ausinės, trys dėkliukai. Baterija 
laiko 1 dieną. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Naudotą telefoną CAT S31. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 686 02 301.  
Rokiškis

• Naują laisvų rankų įrangą Rikya 
su energijos banku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• iPhone 6s. Keičiu į kitą telefoną. 
nauja baterija, naujas ekranas, 
veikia be priekaištų.  
Tel. 8 696 48 695. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8 Plus 64 GB. Baltas. 
Dėžutė, ausinės, belaidis kroviklis. 
Pirktas iš Telia. Domina keitimas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės telefoną Honor 7S 
su dėžute. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Telefoną Redmi 8A su dėžute. 
Geros būklės. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
Galaxy J4 plius. 2018 m. Skilęs, 
naudotis netrukdo. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 14 987. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Šviesų, jaukų, su visais baldais 
vieno kambario butą pirmame 
aukšte, Taikos g. 1, renovuotame 
name. Už renovaciją sumokėta. 
Vieta strateginė. Aplink parkai, 
prekybos centrai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 627 74 051. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Pusę namo Rokiškyje, Sodų g. 2 
kambariai, virtuvė, 33 kv. m rūsys. 
Šildymas kietuoju kuru, centrinis. 
5,8 a žemės. Šulinys, sandėliukas. 
Apsvarstytume pardavimą 
išsimokėtinai. Kaina 10700 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą Panemunėlio glž. st., 
Šetekšnų g.14. Medinis-rąstinis 
namas su 0,24 ha žemės sklypu, 
vandentiekio nėra - šulinys. 
Negyvenama apie 10 metų. Reikia 
remonto. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 629 66 624. Panevėžys
• Sklypą Rokiškyje prie ežero.  
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• 5,93 ha žemės sklypą Obelių 
sen., Mataučiznos k. Kad. 
Nr. 7325/0003/0073. Atlikti 
kadastriniai matavimai. 1 ha kaina 
2400 Eur. Tel. 8 647 87 100. 
Rokiškis
• Pastatą Dviragio ežero saloje 
- 58 kv.m. su greta išlikusiais  
pamatais 30 kv.m. Yra trifazė 
elektros instaliacija, komunalinis 
vandentiekis. Suformuotas 
nuomojamas 10 a žemės sklypas, 
kurį galima pirkti. Ežeras 100 m. 

Galimybė poilsiui,  gyvenimui ar 
verslui. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• Rokiškio raj., nuostabią sodybą. 
Namui pakeistas stogas, apkaltas 
maumedžiu, pirtis, tvenkinys, 
kiti pastatai. 20 km iki Rokiškio. 
Detalesnė informacija telefonu. 
Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Mūrinį namą Laibgaliuose, 
Malūno g. Dalis langų pakeista 
į plastikinius. Pirmajame aukšte 
3 kambariai, virtuvė. Antrajame 
aukšte du kambariai. Bendrasis 
plotas 122 kv. m. Namui reikia 
remonto. Prie pat sklypo nutiesta 
miestelio nuotekų sistema, galima 
prisijungti. Kaina 11600 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Sodų g. Bendras plotas 
100 kv. m, pradėti remonto 
darbai, išbetonuota grindiniam 
šildymui, įvestas miesto vanduo, 
kanalizacija.3,3 a sklypas. 
Apsvarstytume pardavimą 
išsimokėtinai. Kaina derinama. 
Kaina 16700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Jaukų, tvarkingą 2 kambarių 
butą pačiame Juodupės miestelio 
centre. Butas labai šiltas ir šviesus. 
Plastikiniai langai. Galima gyventi 
iš karto. Galimos derybos. Kaina 
7000 Eur. Tel. 8 627 68 727. 
Rokiškis
• Visiškai sutvarkytą garažą 
Gruodžio g. Nauja elekros 
instaliacija, pakeistos metalinės 
durys, įvesta signalizacija,  
prijungta prie apsaugos Grif, 
grindys išlietos specialia danga, 
atsparia dregmei. Yra rūsys. Tai 
pat visoje sienoje sumontuotos 
lentynos. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• 2-jų kambarių butą Bajoruose. 
Šarvo durys, plastikiniai langai, 
didelis balkonas, butas tvarkingas 
galima iškart gyventi, 2 garažai, 
ūkinis pastatas, žėmė ir t.t. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• 1,4 ha mišką Rokiškio 
r., kadastrinis numeris 
7390/0010:0018. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 

apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektros instaliacija.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• 8,73 ha miško,10,95 ha žemės 
sklypus Meikštų k., Ignalinos raj. 
50 ha žemės sklypą Panemunėlio 
sen., Alsetos k. 6,06 ha žemės 
sklypą, našumo balas 38,4. Obelių 
sen., Norkūnėlių k. 
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Namą Čedasuose, Rokiškio raj. 
Gyvenamasis plotas 64,15 kv. m, 
Žemės sklypas 20 a, šulnys, ūkinis 
pastatas. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 610 17 627. Rokiškis
• 1188 a žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio raj., Kriugiškio k. 
Išsamesnė  informacija telefonu. 
Kaina 41580 Eur.  
Tel. 8 672 39 112. Rokiškis
• Namą Skemų gyvenvietėje. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 601 74 631. 
Rokiškis
• Naują pavėsinę nusikelti. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis

NUOMA

• Mokus vyras išsinuomotų 1-2 
kambarių butą ilgesniam laikui . 
Tel. 8 685 86 324. Rokiškis

• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą.  
Tel. 8 622 16 423. Rokiškis
• 3 asmenų, dirbanti šeima ieško 
išsinuomoti 2 kambarių buto.  
Tel. 8 692 23 321. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemes ūkio 
paskirties žemę. Galiu mokėti iki 
200 Eur/ha. Domina tiktai dideli 
plotai. Tel. 8 606 97 729.  
Rokiškis
• Išnuomosiu garažą Gruodžio 
gatvėje. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 685 25 889. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai mažai naudotą lovytę. 

Galima reguliuoti keletą aukščių, 
išimamos šoninės grotelės. Visas 
komplektas: pataliukai, apsaugėlės, 
baldakimas. Tvirta, nesulūžusi, 
vaikas labai mažai joje miegojo. 
Galima apžiūrėti Rokiškyje. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 629 30 939. 
Rokiškis
• Naudotą vaikišką vežimėlį. 
Žemas, mėlynos spalvos, kelios 
padėtys. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 72 399. Rokiškis
• Naudotą maitinimo kėdutę. 
Reguliuojamas aukštis, 
suskleidžiama. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 70 790. Rokiškis
• Vežimą Quinny modd. Yra lopšys, 
sportinė dalis, automobilinė kėdutė 
ir dar visokių priedų. Būklė gera,  
labai manevringas, spalva juoda. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Daug įvairių kaladėlių statyti 



8 psl. 2021-03-09

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TR
EČ

IA
D

IE
N

IS
 0

3.
10

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas?
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną

22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Belgravija
23:50 Alpių detektyvai
00:35 Langas į valdžią
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
04:55 Maistas: tiesa 
ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

05:25 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai 
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žvaigždžių karai. 
Galia nubunda
22:25 Vikinglotto
22:30 Žvaigždžių karai. 
Galia nubunda
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Žvaigždžių karai. 
Galia nubunda
00:55 Einšteinas
01:50 Majų baikerių klubas 
02:50 Vieniši tėvai 
03:40 Majų baikerių klubas 
04:50 Einšteinas 
05:40 Atsargiai! Merginos

06:00 Svaragini. Amžina 
draugystė 

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano l
ikimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Pabėgimo planas
00:45 Mokytojas
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:55 Kalnietis

06:25 Pragaro virtuvė 
07:30 Mano virtuvė geriausia 
09:40 Paskutinis faras 

10:35 Mentalistas 
11:35 Pragaro virtuvė
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Tiltas 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Keršto valanda. 
Teisingumas
22:55 Hadsono vanagas
01:00 Didžiojo sprogimo teorija
01:25 CSI. Majamis

05:15 Mokslo ritmu
05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03:10 #NeSpaudai
03:50 Alfa taškas
04:10 Mūsų gyvūnai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Mokslo ritmu
05:30 Nauja diena
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11 06:00 Himnas

06:02 Klausimėlis
06:20 Gyventi kaime gera 
06:50 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
07:20 Sugrįžimas 
į paslaptingą sodą
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 „Deganti vasara: 
1988-ieji“
11:55 LR Prezidento 
sveikinimo kalba
12:00 Trijų Baltijos 
valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės 
aikštėje
12:30 Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atkūrimo diena. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus šv. vyskupo 
Stanislovo ir šv. Vladislovo 

arkikatedros bazilikos
13:45 Gražiausios poetų dainos 
Kovo 11-ajai
15:10 Dainuoju Lietuvą
15:25 Laisvės vaikai
16:30 Įdomiosios pamokos. 
Kovo 11-oji.
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimtinė
20:10 Dviračio žinios
20:30 Panorama
21:00 „Nepriklausomybės laikas“. 
Šventinis koncertas, skirtas 
Kovo 11-ajai
22:45 Grančesteris
23:35 Stovinčioji ant tilto
00:45 Kai susitinka vakaras
 ir rytas. Kelionė į Baltijos šalių 
muziką
01:40 Dainuoju Lietuvą
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Įdomiosios pamokos.
 Kovo 11-oji
03:00 Panorama 
03:30 Pareiga tiesai
04:20 Vakaras su Edita
05:15 Ponių rojus

05:40 Atsargiai! Merginos
06:10 Žvaigždė prieš blogio 
jėgas
07:55 Bulius Ferdinandas
10:00 Paslaptinga karalystė
12:05 Guliverio kelionės
12:20 Kenoloto
12:22 Guliverio kelionės
13:50 Aplink pasaul
į per 80 dienų
16:05 Naktis muziejuje
17:20 Kenoloto
17:22 Naktis muziejuje
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos garbė 2021
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Lietuvos garbė 2021
22:30 Pjūklo ketera
01:15 Einšteinas 
02:10 Majų baikerių 
klubas
04:20 Einšteinas
05:15 Vieniši tėvai
05:40 Atsargiai! 
Merginos

06:20 Robinzono Kruzo 
sala
08:00 Munis. Mažasis 
Mėnulio globėjas
09:40 Smurfai
11:45 Žmogus-voras 3
14:35 Kelionė į Žemės 
centrą
16:25 Kaukė
18:30 Žinios
19:30 Tobulas pasimatymas
21:45 Pats sau milijonierius
23:40 Roninas
02:00 Pabėgimo planas
03:50 Alchemija. VDU karta
04:20 RETROSPEKTYVA

06:20 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
07:15 Gordonas Ramzis.
 Iki pragaro ir atgal 
09:15 Brazilija – gamtos 
istorija

11:35 Beverli Hilso nindzė
13:25 Riterio žvaigždė
16:05 Prarastasis
19:00 Kovo 11-osios laužai
21:00 Starskis ir Hečas
23:05 Keršto valanda. 
Teisingumas
01:00 Didžiojo sprogimo 
teorija
01:25 Beverli Hilso nindzė

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07.00 #NeSpaudai
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 Laisvės TV valanda
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių
12.30 Kauno valstybinio muzikinio 
teatro koncertas Kovo 11-osios 
proga.
13.00 Filmas apie Kazimierą 
Motieką 

13.35 Filmas apie Valerijoną 
Šadreiką
14.00 Gyvai. Vairas. Koncertas.
15.00 Koncertas "Jonis"
16.00 Reporteris
16.30 „Pirmininko diplomatija. 
Atkurtosios Lietuvos kelias"
17.35 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš" 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Mūsų gyvūnai
20.00 Reporteris
20.25 Rubrika "Europa - tai aš"
20.30 Koncertas „Arvydas 
Vilčinskas".
21.30 „Lošėjas”
23.55 „Pirmininko diplomatija. 
Atkurtosios Lietuvos kelias"
01.00 Mūsų gyvūnai
01.30 Koncertas „Arvydas 
Vilčinskas".
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 #NeSpaudai
03.50 Skonio reikalas
04.10 Kaimo akademija
04.35 „Reali mistika“ 
05.15 Mokslo ritmu
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12 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuv
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Sporto galia
19:00 Eurolyga per LRT
19:15 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Stambulo 
„Anadolu Efes“ – Kauno 

„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš 
Stambulo.
21:35 Auksinis protas
23:00 Nesaugus prieglobstis
00:55 Bangų nešami
02:35 Gražiausios poetų dainos 
Kovo 11-ajai 
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:15 Vieniši tėvai 
05:40 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto 
12:22 Rytietiški saldumynai
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Heraklis
21:20 Kapitonas Amerika. Žiemos 
karys
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Kapitonas Amerika. Žiemos 
karys
00:15 Pamokslininkas su 
kulkosvaidžiu
02:40 Londono apgultis
04:20 Majų baikerių klubas
05:30 Atsargiai! Merginos

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

12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Turistas
23:05 Mirtinos žaizdos
01:10 Roninas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:45 Kalnietis

06:20 Greitojo reagavimo būrys 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Tiltas 

16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Juodasis griaustinis
23:35 Starskis ir Hečas
01:35 Didžiojo sprogimo teorija 
02:00 CSI. Majamis

05.30 Gyvai. Vairas. Koncertas.
06.30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07.00 Koncertas "Jonis"
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 

15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Mūsų gyvūnai
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Nauja diena
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04.10 Vantos lapas
04.35 „Reali mistika“
05.15 Kaimo akademija
05.35 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
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13 05:15 Ponių rojus

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Sunkus vaikas 2
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Pasaulio 
dokumentika. Kinija. 
Senovinė gamtos karalystė
12:45 Žvilgsnis iš paukščio 
skrydžio
13:40 Komisaras 
Montalbanas. Popierinis 
mėnulis
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
22:40 Įsibrovėlė
00:20 Nesaugus prieglobstis
02:10 Žvilgsnis iš paukščio 
skrydžio
03:05 Dainuoju Lietuvą
03:25 Komisaras Montalbanas. 
Popierinis mėnulis 
05:15 Ponių rojus

05:30 Atsargiai! Merginos 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos 
12:00 Nuostabūs metų laikai 

12:20 Kenoloto 
12:22 Nuostabūs metų laikai
13:00 Daktaras Dolitlis
14:45 Mija ir baltasis liūtas
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK
21:30 Gaujų karai. Princai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. Princai 
22:39 Vasaros paukščiai
01:10 Kapitonas Amerika. Žiemos 
karys 
03:40 Majų baikerių klubas 
04:50 Nuostabūs metų laikai

06:35 Saugokis meškinų 
07:20 Berniukas Blogiukas 

07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:05 Beprotiškos melodijos
09:30 Mes pačios
10:00 Ant bangos
11:45 Paskutinė mimzė
13:40 Monte Karlas
15:50 Sutrikęs gangsteris
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Oazė. Žaidimas prasideda
22:15 Drilbitas
00:20 Įkalinti laike
02:25 Turistas

07:30 Kvailiai šėlsta 
08:00 Geriausi šuns draugai 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns 
draugai
10:30 Neatrasta Indija. 

Laukinės gamtos trapumas 
11:35 Lemtinga diena 
12:35 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Ilgas Bilio Lino 
pasivaikščiojimas
00:20 Laukinės aistros
02:20 Juodasis griaustinis

06.00 „Paslaptys“ 
08.00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras
 „BUSHIDO KOK 2020"
09.30 Krepšinio pasaulyje
10.00 Vantos lapas
10.30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
11.00 Švarūs miestai

11.30 Skonio reikalas
12.00 „Pėdsakas“ 
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos miestai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda“
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
20.00 Žinios
20.30 #NeSpaudai
21.30 Oponentai
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 „Pėdsakas“ 
02.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.35 Gyvenimas
04.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05.40 Vantos lapas.

www.rokiskiosirena.lt
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14 05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Skiautinė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio gamtos 
stebuklai 2
12:50 Užburianti Australija 
13:45 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Perplaukus Atlantą
22:00 Enrikas Piadžas. 
Itališka svajonė 
23:45 Elvis sutinka 
Niksoną
01:25 Įsibrovėlė
03:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
03:30 Puaro
05:15 Ponių rojus

07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelis 
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt 

09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Džiunglių knyga
12:20 Kenoloto 
12:22 Džiunglių knyga
13:35 Daktaras Dolitlis 5. 
Lakis keliauja į Holivudą!
15:15 Dantukų fėja
17:20 Kenoloto 
17:22 Dantukų fėja
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Didysis šou burbulas 
22:00 Angelo apgultis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Angelo apgultis
00:35 Banga žudikė 
02:10 Pjūklo ketera

06:40 Saugokis meškinų 
07:25 Berniukas Blogiukas 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai 
08:40 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:10 Beprotiškos melodijos 
09:35 Nuotykių ieškotojas 
Tedas
11:15 Šnipų vaikučiai
13:00 Provincialai Niujorke
14:50 Terminalas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:15 Savižudžių būrys
00:40 Paranormalūs reiškiniai 2
02:25 Drilbitas

07:00 Kvailiai šėlsta 
07:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
I etapas. Žagarė, Joniškio raj.
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
II etapas. Šilalė
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Neatrasta Indija. 

11:35 Lemtinga diena 
12:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Snaiperis 
22:30 Legendų biuras 
23:40 Gyvi numirėliai 
00:40 Ilgas Bilio Lino 
pasivaikščiojimas
02:45 Laukinės aistros

06.00 „Paslaptys“ 
08.00 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos" 
08.30 Kaimo akademija
09.00 Eko virusas
09.30 Švarūs miestai
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11.00 „TV Europa pristato. 

Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda“ 
11.30 Mūsų gyvūnai
12.00 „Pėdsakas“
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16.00 Žinios
16.30 „24/7“
17.30 Nauja diena
18.00 Žinios
18.30 Mūsų gyvūnai
19.00 Gyvenimas
20.00 Žinios
20.30 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 „Pėdsakas“ 
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.35 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda“ 
03.55 Mūsų gyvūnai
04.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
05.00 Kaimo akademija
05.20 Mažos Mūsų Pergalės

bokštams. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Smagų stalo futbolo žaidimą. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Smagias, dideles kaladėles. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 672 29 449.  
Rokiškis
• Dviratuką - paspirtuką. Sėdynė 
nuimama, lieka paspirtukas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 672 29 449.  
Rokiškis
• Dviratį mergaitei. 16 colių. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 679 03 212.  
Rokiškis
• Mobilią auklę - kūdikio raciją. 
Sudedama iš dviejų dalių. Labai 
geros būklės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Naujus smėlinukus ir 
marškinėlius. 100 proc. medvilnė, 
tik po 3,50 Eur. Tel. 8 680 28 858. 
Rokiškis
• Vaikiškus (3-6 m.) dviračius, 16 
colių ratai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis

PASLAUGOS

• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio 
(iki 6 m) ir nestandartinių (7 - 
7,5 m) ilgių. Išpjauname pagal 
bet kokį jūsų pageidaujamą 
matmenį. Galime pristatyti.  www.
bajorumediena.lt.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Mobiliu juostiniu gateriu pjaunu 
medieną. Tel. 8 679 35 651. 
Rokiškis
• Pamirškite malkas ir pasirūpinkite 
komfortu namus šildydami 
oras-oras ar oras-vanduo šilumos 
siurbliais. Žiemą mėgaukitės 
šiluma, o vasarą malonia vėsa. 
Montuojame, parenkame, 
konsultuojame. 5 metų garantija. 
Galimas pirkimas ir išsimokėtinai. 
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
• Individualią veiklą vykdantys 
asmenys, teikia nuolatinės bei 
vienkartinės kapų priežiūros 
paslaugą. Priimame įvairius 
pageidavimus. Kapus prižiūrime 
Rokiškio mieste, rajone, 
aplinkiniuose rajonuose. 
Pandemijos metu patikėkite kapų 
priežiūrą mūsų komandai! Kaina 20 
Eur. Tel. 8 648 06 178.  
Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Elektros, santechnikos darbai. 
Gipso plokščių montavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas. Visi kiti darbai.  
Tel. 8 680 25 818. Rokiškis
• Santechnikos, šildymo sistemų 
darbai. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis
• Stogų dengimas. Tel. 8 682 39 
995. Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis

PERKA

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
paleidėjus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Pirksiu vienkiemį Rokiškio 
rajone. Gali būti apleistas.  
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau, kas galėtų padovanoti 
konservuoto maisto. Būtų didelis 
ačiū. Tel. 8 603 82 518.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Steponių kaime dingo rainas 
katinėlis. Letenėlės ir snukelis 
baltas. Ant kaklo turi raudoną raištį. 
Mačiusius ar priglaudusius prašome 
paskambinti. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Aliuminius talpas. 
 Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naujas gyvatvorių žirkles. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Vokišką, bėginį, gerą, moterišką 
dviratį ir bėginį dviratį paaugliu. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 629 13 483. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotus laiptus. 3 m ilgio, plotis 
0,8m ir aikštelė 1,3 m/0,9 m. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su išilginio 
ir skersinio pjovimu, bei 30 cm 
pločio obliavimo funkcijomis. 
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Kovo 9-oji, 
antradienis, 
11 savaitė

Iki Naujųjų liko 297 dienos
Lietuvos vardo diena
Saulė teka 6.53 val., 
leidžiasi 18.08 val. 

Dienos ilgumas 11.15 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dominyka, Dominykas, 
Klausgailas, Klausgailė, Klausilas, 

Klausilė, Klausutė, Klausutis, 
Klausvyda, Klausvydas, Pranciška, 

Žyginta, Žygintas, Žygintė.
Rytoj: Butgailas, Butgailė, 
Emilis, Medūnas, Medūnė, 

Medvilas, Medvilė, Naubartas, 
Naubartė, Naudravas, Naudravė, 

Naumantas, Naumantė, 
Nauminta, Naumintas, Virmantas.

Poryt: Gedimtas, Gedimtė, 
Gedmilas, Gediminas, Kastancija, 
Kastantas, Kastas, Konstancija, 

Konstantinas, Kostas, Kostė, Vijolė.

Dienos citata
„Protingi žmonės – 

geriausia enciklopedija“  
(J. V. Gėtė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1074 m. popiežius Gri-
galius VII paskelbė, jog visi 
vedę katalikų kunigai bus 
atskirti nuo Bažnyčios.

1796 m. Napoleonas 
Bonapartas vedė karininko 
našlę Žozefiną de Boarnė.

1831 m. Prancūzijos ka-
ralius Liudvikas Filipas įstei-
gė Svetimšalių legioną su 
būstine Alžyre.

1916 m. Vokietija pa-
skelbė karą Portugalijai, kuri 
prieš tai areštavo šalies uos-
tuose stovėjusius Vokietijos 
laivus.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1760 m. Astrave (dabar Mar-
gėnai, Rokiškio r.) gimė dvasi-
ninkas, poetas Antanas Strazdas 
(Strazdelis). Mirė 1833 m.

1917 m. Petrograde sudary-
ta Lietuvių Tautos Taryba, orga-
nizavusi pasitraukusių į Rusiją 
lietuvių politinių partijų ir grupių 
veiklą.

1917 m. Tuloje, Rusijoje, 
gimė Algirdas Julius Greimas, 
lietuvių kilmės Prancūzijos kalbi-
ninkas, vienas semiotikos kūrėjų, 
1971-1979 metais skaitęs pas-
kaitų ciklus Vilniaus universitete.

Post scriptum
Kur beeisi, visur save rasi.

Greita jogurtinė duona be miltų
Ingredientai: 
•  400 gramų a v i ž i n i ų 
dribsnių
• 400 gramų graikiško jo-
gurto
• 100 gramų sėklų (tinka 
saulėgrąžos, linų sėmenys, 
moliūgo sėklos)
• 1 šaukštelis kmynų (ne-
būtina)
• 0.5 šaukštelio druskos

Gaminimas:
Dubenyje sumaišome aviži-
nius dribsnius, jogurtą, sė-
klas (jas galite rinktis kokias 

mėgstate). Beje, jei naudosite stambesnius avižinius dribsnius, dėkite jų šiek tiek 
mažiau (apie 350 g). Beriame druskos ir, jei norite, kmynų, išmaišome. Paruoštą 
tešlą galite arba perkelti į kepimo popieriumi išklotą skardą arba suformuoti iš 
jos kepalėlį, patepant viršų vandeniu. Kepame iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 
(kaitinimo režimu viršus + apačia) apie 45 minutes - kol išorė gražiai apskrunda, 
o į vidurį įsmeigus medinį pagaliuką jį ištrauksite sausą. Prieš pjaustant leiskite 
duonai visiškai atvėsti.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 9 d. Naktį -9

Dieną 0
PV,  
4-9 m/s

Kovo 10 d. Naktį -5
Dieną 1

V,
3-8 m/s

Kovo 11 d. Naktį -7
Dieną 3

P, 
6-12 m/s

Vėjuota.

Kovo 12 d. Naktį 0
Dieną 3

PV, 
6-12 m/s

Vėjuota.

Kovo 13 d. Naktį 1
Dieną 4

PV, 
4-9 m/s

Kovo 14 d. Naktį 2
Dieną 6

PV, 
4-9 m/s

Kovo 15 d. Naktį 1
Dieną 5

V, 
4-9 m/s

Orų prognozė kovo 9-15 d.

Dusetos. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Geros kokybės, įvairių matmenų 
pjautą statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Diskinį pjūklą (zeimerį) prie 
traktoriaus. Tel. 8 652 91 801. 
Rokiškis
• T25 variklio bloką, C formos 
spyruokles. Tel. 8 652 91 801. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41,A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vienetai. Kaina už 
visus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

• Naudotus traktoriaus priekinių 
ratų purvasaugius. Reikia 
remontuoti. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Paleidimo varikliuko PD-8 dalis: 
reduktoriaus korpusas, varikliuko 
dalis, karbiuratoriai.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Gerus kaupikus. Kriaunos. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 650 86 856. 
Rokiškis
• Rusiškų plūgų įvairias dalis.  
Tel. 8 616 35 640.  
Zarasai
• Tvarkingą, tvirtą traktoriaus T-40 
kablį priekabai. Nauji kaiščiai, 
fiksatoriai. Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai

Popiežius vadovavo didžiausioms savo istorinio 
vizito Irake mišioms

Popiežius Pranciškus vado-
vavo didžiausioms savo istori-
nio vizito Irake mišioms, prieš 
tai aplankęs karo nualintus 
miestus, kur guodė „Islamo 
valstybės“ (IS) terorą patyru-
sius krikščionis.

Šiaurinio Kurdistano regiono 
sostinės Arbilio stadione ponti-
fiką sutiko tūkstančiai žmonių, 
susirinkusių nepaisant nuogąsta-
vimų dėl COVID-19 plitimo.

84 metų Pranciškus baltu 
„papamobiliu“ buvo atvežtas 
į Franso Hariri (stadioną, kur 
džiūgaujantys tikintieji buvo su-
sodinti ant baltų kėdžių laikantis 
socialinio atstumo ar stovėjo, 
tiesdami kaklus ir norėdami pa-
matyti popiežių.

Stadionas yra pavadintas 
prieš 20 metų ekstremistų nužu-
dyto Irako krikščionių politiko 
vardu.

Dėl COVID-19 tikintieji 
buvo su kaukėmis. Irake kilus 
antrai pandemijos bangai, per 
parą šalyje išaiškinama apie 5 
tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų.

Stadione yra apie 20 tūkst. 
vietų, bet dalyvių buvo gerokai 

mažiau – pareigūnai pastarosio-
mis dienomis sumažino jų skai-
čių.

„Tai ypatinga kelionė, taip 
pat ir dėl sąlygų“, – sakė Vati-
kano atstovas Matteo Bruni. Jis 
popiežiaus vizitą Irake pavadino 
„meilės gestu šiai žemei ir jos 
žmonėms“.

Prieš JAV vadovautą invaziją 
2003 metais Irako krikščionių 
bendruomenę sudarė maždaug 
1,5 mln. žmonių, bet dabar šis 
skaičius yra mažesnis nei 400 
tūkstančių. Arbilis tapo prie-
globsčiu daugeliui krikščionių, 
bėgusių nuo smurto kitose Irako 
vietose. Irako šiaurėje – galbūt 
pavojingiausią jo istorinio vizito 
dieną – Pranciškų saugo didžiau-
sios saugumo pajėgos.

Vasario viduryje buvo paleis-
ta raketų į JAV vadovaujamos 
koalicijos karius Arbilyje, žuvo 
du žmonės.

Apsilankymas Irako šiaurė-
je atspindi popiežiaus rūpestį 
daug iškentusia Irako krikščio-
nių bendruomene. 2014 metais, 
kai džihadistų judėjimas IS už-
ėmė šiaurinę Irako NInevijos 
provinciją, Pranciškus sakė, jog 

yra pasirengęs atvykti ir susitikti 
su žmonėmis, turėjusiais palikti 
savo namus, kitomis karo au-
komis. Šį pažadą jis galiausiai 
išpildė šį sekmadienį, nuvykęs į 
Mosulo miestą – buvusią IS tvir-
tovę, virtusią griuvėsiais.

 Prie IS sugriautos bažnyčios 
Pranciškus prašė krikščionių 
Irake ir Artimuosiuose Rytuose 
likti savo gimtinėse.

Melsdamasis už „karo aukas“ 
pontifikas sakė, kad krikščionių 
pasitraukimas iš Irako ir plates-
nio Artimųjų Rytų regiono „daro 
neapskaitomą žalą ne tik susiju-
siems asmenims ir bendruome-
nėms, bet ir visuomenei, kurią 
jie palieka“. Pranciškus golfo 
automobiliuku buvo pavežiotas 
po istorinį, beveik visiškai su-
griautą senamiestį.

„Šiandien mums buvo nuos-
tabiausia diena, mus aplankė po-
piežius!“ – sakė krikščionė Hala 
Raad, pabėgusi iš Mosulo, kai jį 
užėmė IS, bet grįžusi pamatyti 
popiežiaus. „Tikimės sugrįžti į 
Mosulą... Svarbiausia yra saugu-
mas – mes norime stabilumo“, 
– sakė ji.

BNS inform.

Astravo AE – galimas 
incidentas, radiacinis fonas 
Lietuvoje išlieka nepakitęs

Radiacinės saugos centras 
sekmadienį pranešė, kad As-
travo atominėje elektrinėje 
galėjo įvykti incidentas, tačiau 
radiacinis fonas Lietuvoje iš-
lieka nepakitęs. 

„Pranešame, kad Baltarusijos 
informacinėje erdvėje pasirodė 
informacija apie galimą inciden-
tą Baltarusijos atominėje elektri-
nėje. Teigiama, kad šis inciden-
tas galimai susijęs su reaktoriaus 
aušinimo sistemos gedimu“, – 
rašoma pranešime.

Jame teigiama, kad Valstybi-

nė atominės energetikos saugos 
inspekcija (VATESI) kreipėsi į 
atsakingas Baltarusijos instituci-
jas prašydama pateikti informa-
ciją apie saugos situaciją Astra-
vo AE.

Oficialios informacijos iš 
Baltarusijos atsakingų žinybų 
šiuo metu nėra gauta.

Centro duomenimis, radiaci-
nis fonas Lietuvoje nepakitęs.

Radiacinio fono duomenis 
gyventojai gali pasiekti Radi-
acinės saugos centro interneto 
svetainėje.

BNS inform.

Prancūzijoje atrinkti pirmieji 
ąžuolai Paryžiaus Dievo 
Motinos katedros atstatymui

Prancūzijoje į vakarus 
nuo sostinės esančiame miš-
ke buvo atrinkti pirmieji 
ąžuolai, kurių mediena bus 
naudojama Paryžiaus Dievo 
Motinos katedros rekons-
trukcijai.

Iš viso iki kovo pabaigos 
planuojama nukirsti apie 1 000 
ąžuolų. Jie bus panaudoti 2019 
metų balandžio gaisro sunioko-
tam katedros stogui ir smailei 
atstatyti.

Nacionalinio paminklo 
Dievo Motinos katedros atsta-
tymui bus naudojama ąžuolo 
mediena iš visų Prancūzijos re-
gionų – pusė jos bus atgabenta 
iš valstybinių miškų, kita pusė 
– iš privačių aukotojų.

Simboliškoje ceremonijo-
je maždaug už 200 km nuo 

Paryžiaus netoli Le Mano 
esančiame miške, per kurią 
rekonstrukcijai buvo atrink-
tas pirmasis 20 metrų aukščio 
ąžuolas, dalyvavo žemės ūkio 
ir kultūros ministrai.

„Šis projektas rūpi visai 
Prancūzijai“, – sakė už Dievo 
Motinos katedros atstatymą at-
sakingas generolas Jeanas-Lo-
uis Georgelinas. 

„Jis užtikrins, kad katedra 
bus saugi dar aštuonis amžius, 
dešimt amžių“, – kalbėjo jis.

Atrinktų ąžuolų mediena 
bus džiovinama 12–18 mėne-
sių, ruošiantis katedros atstaty-
mo darbų etapui. Bažnyčios at-
statymas turėtų prasidėti 2022 
metų rudenį, kad 2024 metų 
balandį šventovė vėl atvertų 
savo duris.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Ne-
nuvilkite kolegų 
ir verslo partnerių, 
žadėdami jiems 

tai, ko negalėsite padary-
ti. Nors ir pagunda padaryti 
įspūdį būtų labai didelė. Mat 
taip tik atbaidysite vertingus 
partnerius. Ketvirtadienį gali-
te sulaukti nedidelių finansi-
nių injekcijų. Aplinkinius pri-
imkite tokius, kokie jie yra, 
atmeskite stereotipus. Trečia-
dienį pradėti darbai bus labai 
sėkmingi. Nepraleiskite šios 
svarbios dienos veltui. Ypa-
tingai seksis intelektualams 
ir dirbantiems su informacija. 
Ketvirtadienį būsite suirzę ir 
impulsyvūs, mat ne viskas 
klostysis taip, kaip norėsite.
Bet būkite kilnūs ir atidūs 
savo aplinkiniams. Santy-
kiuose su mylimu žmogumi 
– emocijų laikas, todėl santy-
kiai bus neprognozuojami.

JAUTIS. An-
tradienį nepa-
tartina užsiimti 
piniginiais, ypač 

bankiniais reikalais: būsite 
pernelyg išsiblaškę. Ketvir-
tadienis palankus užsiimti fi-
nansiniais reikalais. Visa, ką 
pradėsite tą dieną, neš sėkmę 
ir naudą.Šeštadienis – puikus 
metas pirkiniams. Pastarųjų 
dienų problemos jus išsunkė 
emociškai, todėl sukurkite sau 
jaukią, kamerinę aplinką, ben-
draukite su maloniais žmonė-
mis. Jūsų planai pildosi. Daug 
laiko reikalaus darbo reikalai, 
tačiau ne jie šiuo metu svar-
biausi. Nors jūsų energija leis 
sustiprinti pozicijas darbe, ne-
pamirškite apie namus.

D V Y N I A I . 
Net keli pradėti 
projektai pagaliau 
ims nešti naudą. 

Atsakingumas, kūrybišku-
mas, darbštumas leis jums 
kilti karjeros laiptais. Trečia-
dienį tikėtina, kad sąskaitą 
papildys ženklios įplaukos. 
Dabar jūsų sėkmės laikas, 
naudokitės juo, dirbkite kur-
dami savo sėkmę. Įdomu tai, 
kad likimas vienodai palan-
kus ir asmeniniam, ir darbi-
niam gyvenimui. Trečiadienį 
kontroliuokite savo emocijas: 
net jei jos ir pozityvios, vis 
tiek nereikėtų pamesti gal-
vos. Meilės srityje – romanti-
kos laikas. Pats metas galvoti 
apie vestuves, šeimos pagau-
sėjimą.

V Ė Ž Y S . 
Įtempčiausia sa-
vaitės diena – tre-
čiadienis. Tądien 

laukia bereikalingos išlaidos 
ir nuolatinė sumaištis. Penk-
tadienis – palankus metas 
asmeniniams ar šeimos pir-
kiniams. Jusite savo svorį ir 
reikšmę. Taip yra ne veltui: 
savaitė labai sėkminga, paju-
site, kad esate labai reikalin-
gas, jūsų patarimų, įžvalgų 
klausoma. Jusite ir konku-

Astrologinė prognozė savaitei 
rentų pavydžius žvilgsnius. 
Sėkmė priklausys nuo jūsų 
organizuotumo. Reikalai, ne-
paisant problemų ir trukdžių, 
klostysis sėkmingai.

LIŪTAS. Šią 
savaitę ypač skau-
dūs klausimai bus 
apie finansinę si-

tuaciją. Panašu, kad kai ku-
rioms problemoms spręsti 
gali tekti net skolintis. Ne-
pervertinkite savo finansinių 
galimybių ir perspektyvų. 
Stenkitės apsieiti be bankinių 
kreditų. Daugiau laiko skirki-
te mylimam žmogui. Antroji 
savaitės pusė palanki dery-
boms: galite pasiekti kom-
promisą neaukodami savo 
interesų. Galbūt priimsite 
sprendimus, kurie palankiai 
veiks netolimą ateitį. Būkite 
principingesni ir aktyvesni. 
Tikėtina, kad teks užsiimti 
sveikatos ir švietimo reika-
lais. Meilės fronte situacija 
labai sudėtinga. Ją tinkamai 
išspręsti padės tik kantrybė. 
Neskubėkite, nesikarščiuoki-
te, nekaltinkite partnerio dė-
mesio stoka. Gali būti, kad ir 
jis tikrina santykių perspek-
tyvas.

M E R G E L Ė . 
Panašu, kad per-
vertinote savo ga-
limybes. Ir jūsų 

piniginė ištuštėjo. Stenkitės 
išsaugoti likusias lėšas ar 
bent jau protingai jas išleisti. 
Antradienis ir trečiadienis – 
labai įtemptos dienos darbe. 
Stenkitės nevėluoti į darbo 
pokalbius ar susitikimus. 
Laukia įdomus bendravimas. 
Gali pasitaisyti santykiai su 
vaikais ar kaimynais. Pats 
laikas gilinti įvairių sričių ži-
nias. Antradienį kils painiava 
su dokumentais ir biurokra-
tais, ir ji gali ilgokai užsitęsti. 
Ketvirtadienį labai pravers 
draugų pagalba. O penkta-
dienį buitinė technika sukels 
nemalonią staigmeną.

S VA R S T Y -
KLĖS. Trečiadie-
nį neplanuokite 
svarbių susitiki-

mų, nepasirašykite sutarčių. 
Skirkite dėmesio sau, pavyz-
džiui, atnaujinkite gardero-
bą. Jei savimi nesirūpinsite 
patys, to niekas už jus nepa-
darys. Neužsisėdėkite ant jau 
pasiektų laurų, siekite naujų 
tikslų. Už įdėtas pastangas 
jus likimas dosniai apdova-
nos. Ateina augimo laikas: ir 
karjeros srityje, ir asmeny-
bės, ir finansų sferose. Ne-
užtemdykite savo akiračio 
smulkmenomis, įsiklausyki-
te, kur jus veda širdis. Pui-
kus metas keistis, flirtuoti, 
mylėti. Jumis žavėsis, žers 
komplimentus. Beje, visiškai 
nuoširdžius. Metas audrin-
gam romanui.

S K O R P I O -
NAS. Sulauksi-
te puikaus darbo 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija: 
IRENA JURGAITIENĖ 1953-08-01 – 2021-03-03
Kazliškio seniūnija:
VANDA LEIŠYTĖ 1937-09-10 – 2021-02-26

pasiūlymo. Bus atsižvelgta į 
jūsų sąlygas. Tai gerokai pa-
keis jūsų šeimyninę situaciją, 
leis išspręsti keletą ilgalaikių 
problemų. Kuo aiškiau api-
brėšite ateities planus, tuo pa-
prasčiau bus juos įgyvendinti. 
Neleiskite, kad kas nors juos 
koreguotų. Atsikratykite to, 
kas nemalonu, nereikalinga, 
bendraukite tik su jums ma-
loniais žmonėmis. Sunkios ir 
probleminės situacijos išsi-
spręs jūsų naudai. Jūs mylite 
ir esate mylimi. Džiaukitės 
romantinka, leiskite sau pa-
tirti laimę.

ŠAULYS. Jei 
savaitės pradžioje 
sulauksite malo-
nių staigmenų, tai 

nebūkite įsitikinę, kad sėkmė 
bus nuolatinė. Kaupkite atsar-
gas sudėtingesniems laikams. 
Panašu, kad labai norite per-
mainų. Todėl jūsų pasąmonė 
ir spalvina įvykius ir žmones 
ryškesnėmis spalvomis, nei 
yra iš tikrųjų. Jūsų intuicija 
kaip niekados aštri, išnaudo-
kite tai savo naudai, daugelio 
savo gyvenimo paslaptims 
išsiaiškinti. Galite nustebin-
ti aplinkinius savo elgesiu, 
pritraukti dėmesio. Jūsų ku-
klumas bus labai patrauklus 
priešingai lyčiai. Penktadienį 
ir šeštadienį palankus metas 
pažintims ir pasimatymams.

OŽIARAGIS. 
Antroji savaitės 
pusė bus stabili. 
Visgi naujų paja-

mų šaltinių nenumatyta, tad 
saugokite esamus išteklius 
ir parduotuves apeikite ratu. 
Svarbiausi šios savaitės įvy-
kiai bus susiję su šeima ir 
namais. Daug ką peržiūrėsite, 
apgalvosite, pakeisite orien-
tyrus, ir tuo šeimoje sukelsite 
nemenką sumaištį. Atminkite, 
kad permainos yra naudingos 
tik tuomet, jei jos priimamos 
dozuotai. Gerbkite aplinkinių 
nuomonę, nespręskite viena-
šališkai. Darbe būsite taik-
dariu, kuris visus konfliktus 
užgesins.

VA N D E N I S . 
Antradienį būkite 
atidūs, neimki-
te didesnių sumų 

grynais. Taip pat būkite ati-
dūs apsipirkdami internetu. 
Penktadienį gausite labai pa-
lankų pasiūlymą. Bet never-
ta skubėti jį priimti. Naujos 
pažintys bus naudingos, jei jų 
nauda iš karto nebus matoma.

ŽUVYS. An-
tradienį bus nau-
dingos derybos. 
Trečiadienį nepa-

siduokite pagundai klausyti 
pataikūnų ar pavyduolių. Šeš-
tadienį neišlaidaukite pasi-
linksminimams. Puiki savaitė 
keisti veiklos kryptį, užsiimti 
karjera. Užsispyrimo siekti 
tikslo jums pakaks, tik štai 
rezultatas gali gerokai nuvil-
ti. Savaitgalį venkite kritikos.

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

Išėjus žmogui lieka tuštuma. 
Tegul ją bent akimirkai užpildo 
ir didelę širdies gėlą sušvelnina. 

Nuoširdi užuojauta Daliai Saulienei 
ir jos šeimai dėl mylimos mamytės mirties.

A. P. Gorovniovai

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų,

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Blažienę ir 
Audrių Blažį dėl mylimo vyro 

ir tėvo Povilo Blažio mirties. Mintimis ir 
širdimis mes su Jumis, brangieji.

Jolanta, Nerijus su šeima
ir Živilė su šeima

Etnos ugnikalnis vėl spjaudė lavą ir pelenus
Etnos ugnikalnis Italijoje 

sekmadienį vėl išsiveržė, iš-
spjaudamas didelį pelenų ir 
lavos akmenų debesį.

Italijos Nacionalinis geo-
fizikos ir vulkanologijos ins-
titutas (INGV) pranešė, kad 
galingas išsiveržimas įvyko 
antrą valandą ryto vietos laiku 
ir buvo jau dešimtas toks sti-
prus išsiveržimas nuo vasario 
16 dienos, kai aktyviausias 
Europos ugnikalnis pradėjo 
demonstruoti įspūdingą ga-
lią, nuspalvindamas naktinį 
dangų oranžiniais ir raudonais 
atspalviais.

Griausmai girdėjosi visą 
naktį, o pelenai ir nedideli 

lavos akmenys sekmadienio 
rytą pabiro ant aštuonių kaimų 
Etnos šlaituose, tuo tarpu lava 
iš pietryčių kraterio lėtai tekėjo 
negyvenama ugnikalnio puse, 
kaip kad pastarąsias tris savai-
tes, pranešė institutas.

Pelenų ir lavos stulpas se-
kmadienį pasiekė 10 000 metrų 
aukštį aukštį, teigia mokslinin-
kai, stebintys vulkaninę veiklą.

Vietos gyventojai šlavė 
pelenus ir lavos akmenis nuo 
savo prieangių ir balkonų, o 
lauke pastatytus automobilius 
apdengė kilimais, antklodėmis 
ir kartono lakštais. Vėjai padė-
jo pelenus nešti į rytus, pranešė 
INGV.

Po pastarųjų išsiveržimų 

nebuvo pranešta apie jokius 
sužalojimus ar rimtus nuos-
tolius. Geologiškai aktyvus 
Etnos ugnikalnis kartais tam-
pa ypač triukšmingas ir daž-
nai išsiveržia, kaip ir pasta-
ruoju metu.

Įpusėjus rytui, Etnos akty-
vumas šiek tiek sulėtėjo, nes 
baigėsi lavos srautas, nors pe-
lenai vis dar kilo iš pietryčių 
kraterio. Po kelių valandų vul-
kaniniai drebėjimai vėl susti-
prėjo, sakoma INGV praneši-
me.INGV mokslininkai teigia, 
kad nėra galimybės numatyti, 
kada šis dabartinis vulkaninio 
aktyvumo etapas galėtų nu-
slūgti.

BNS inform.

Ukrainoje įvyko barščių virimo „maratonas“
Ukrainoje įvyko iniciaty-

va, kurios metu virėjai iš visos 
šalies susirinko Kijeve virti 
barščių, taip siekdami para-
ginti Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros organiza-
ciją (UNESCO) patvirtinti šį 
patiekalą Ukrainos kultūros 
paveldu – iniciatyva, kuri labai 

erzina kaimynę Rusiją.

Ukrainos kultūros ministerija 
šį mėnesį turėtų pateikti paraišką 
UNESCO, prašydama įtraukti 
barščius – tradicinį burokėlių ir 
kopūstų patiekalą – į nematerialųjį 
šalies kultūros paveldą. Ukrainos 
nacionalinė rekordų agentūra pra-

nešė, kad renginys tapo didžiau-
siu renginiu šalies istorijoje, per 
kurį vienu metu buvo verdami 
barščiai. Viena virėjų buvo L. 
Kozakevič, atstovavusi Krymui 
ir gaminusi unikalią patiekalo 
versiją su kukurūzais, svarainiais 
ir levandomis.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

– O apie tokį Leniną 
girdėjote?

– Ne.
– O jūs, gerbiamasis, iš 

kur būsite?
– Iš Žemutinio Uriupinsko.
Profesorius pasisuka į 

langą ir susimastęs taria:
– O gal tikrai... Mesti 

viską ir išvažiuoti į  tą 
Žemutinį Uriupinską?

***
– Ar spėsiu į ketvirtos 

valandos traukinį, jei eisiu 
per laukus? – klausia turistas 
valstiečio.

– Žinoma, – atsako jis. 
– O jeigu jus dar ir bulius 
pamatys, tai spėsite net į 
trečios valandos ekspresą!

***
Petriukas klausia močiutės:
– Ar tiesa, močiute, 

kad krikščionybė liepia 
už kiekvieną blogą darbą 
atsilyginti geru?

– Taip, anūkėli, tiesa.
– Močiute, tada duok 

man 10 eurų, aš tavo akinius 
sulaužiau.

***

Grįžta suvalkietis iš 
žvejybos ir pasakoja žmonai:

– Jau tas mūsų žmonių 
šykštumas, tai negaliu! 
Taigi sutarėm, kad tas, 
kuris žuvį pagaus pirmas, 
perka buteliuką, o antras – 
užkandos. Sėdim, žvejojam. 
Žiūriu Antano plūdė tik 
niurkt į dugną, o tas sėdi, 
apsimeta, kad nemato. 
Paskui Vincui kažkas kad 
prisikabino, tai net meškerė 
sulinko. O Vincas nė krust, 
aplink žvalgosi, uodus 
gainioja.

– Tai gal tu pirmas žuv 
ištraukei? – pasibaisėjusi 
klausia žmona.

– Ar aš kvailas?! Aš visai 
be slieko žvejojau!

***
Per daug nesijaudinkite 

dėl pavėlavusio pavasario. 
Mokslininkai ramina, kad 
taip nutinka prieš kiekvieną 
ledynmetį.

***
Kūno kultūros mokytojas:
– Blyn, kai į pamoką - 

niekas aprangos neturi, o kai 
po rajoną trainiotis – visi su 
Adidas!

***
Prieš pradedent bartis su 

sutuoktiniu, verta prisiminti, 
kad susituokti su idiotu 
galėjo tik kvailys.

***
Valdžia aiškiai pasakė, kad 

kainos nekils. Tai ko tu sėdi 
dabar ant sofos kaip kvailys. 
Marš į parduotuvę cukraus ir 
kruopų – juk tave ką tik įspėjo!

***
Šiuolaikinė mokykla. 

Mokytoja:
– Kitą pamoką, vaikučiai, 

kalbėsim apie narkotikų žalą.
Vaikučiai:
– O narkotikus atsinešt, ar 

mokykloj duos?
***
Kalbasi vyras su žmona. 

Vyras:
– Žinai, kalbama, kad 

mūsų laiptinėje apsigyveno 
tikras Kazanova. Jis sakė, 
kad jau permiegojo su 

Kalbasi du draugai:
– Iš kur tau mėlynė 

paakyje?
– Ai, sekmadienį prie 

pietų stalo meldėmės ir aš 
toj vietoj, kur „ir apsaugok 
mus viešpatie nuo pikto“, į 
uošvę pažiurėjau...

***
– Aš žaviuosi dviem 

žmonėmis: Gagarinu ir 
Niutonu. Vienas pabandė 
pabėgt iš šitos planetos, o 
kitas įrodė, kad jam nieko iš 
to neišeis!

***
Naujasis rusas skiriasi su 

žmona ir niekaip nesusitaria, 
kas vaiką augins. Žmona:

– Aš vaiko motina, aš jį ir 
auginsiu!

Naujasis rusas:
– Nu pala pala. Pamąstyk. 

Nu vot yra Coca-cola 
aparatas, aš įmetu rublį, 
man iškrenta skarbonkė. Tai 
kieno ji dabar – mano ar 
aparato?

***
Kuomet susitinka du 

žmonės, tarp jų įsižiebia 

kibirkštis, kuri yra vadinama 
meile iš pirmo žvilgsnio. 
Kuomet ta kibirkštis įsižiebia 
tik vienam žmogui, tai yra 
vadinama persekiojimu. Bent 
jau taip man sakė policija.

***
Vyras sako žmonai:
– Žinai, ta tavo nauja 

skrybėlaitė... Negraži 
kažkokia.

– Na, negaliu gi aš ant 
galvos butelio užsidėti!

***
Jei vaikas laiku 

neatpratinamas meluoti – 
didelė tikimybė, kad iš jo 
išaugs politikas.

***
Vyksta filosofijos 

egzaminas sovietmečiu. 
Profesorius klausia:

– Tai, kad jūs, 
gerbiamasis, nieko nežinote! 
Jūs ką nors Markso skaitėte?

– Ne.
– Hmm, o Engelso?
– Ne.
– O bent žinote, kas jie 

tokie?
– Ne.

visomis laiptinės moterimis, 
išskyrus vieną. 

Žmona:
– Tai čia tikriausiai bus 

ta senmergė kačių gerbėja iš 
4-ojo buto.

***
Kalbasi du kaimynai:
– Girdėjau, kad tave labai 

barė žmona.
– Barė, nes algą pragėriau.
– Kokios bėdos? Tavo 

alga, ką nori, tą su ja ir daryk.
– Tai buvo jos alga.
***
Skelbimas: plataus profilio 

veltėdis – nedirbu įvairaus 
sudėtingumo darbų, greitai 
mokausi juos atpažinti.

***
Sunku būti kukliu, kai tu – 

geriausias.
***
Politika – menas būti 

išrinktuoju.
***
Skelbimas: parduodu 

Belazą, po avarijos: išteptas 
priekinis dešinysis ratas.

***
Jauna žurnalistė ima iš 

kelių gaidelio interviu:
– Kiek jums reikia išgerti, 

kad „pripūstumėt“ dvi 
promiles?

– Išgerti?! Man tris dienas 
blaivytis reikia.

***
– Ar cigaretės neturėsit?
– Va baigsiu rūkyti, ir 

neturėsiu.
***
Na negros būgnas kaip 

smuikelis, netgi jei jį 
muštum smičiumi.

***
Kalbasi du vyrukai:
– Kai mes su žmona 

baramės, ji tampa istorike.
– Gal isterike?
– Ne, istorike. Ji atsimena 

visas mano nuodėmes, 
tiksliai, net datas pasako.

***
Moteris netampa metais 

vyresne, ji tampa metais 
pavojingesne.

***
Stiklapūtys netyčia 

nusičiaudėjo ir taip sukūrė 
naują, ypatingo dizaino 
vazų seriją.

***
Prodiuseris „auklėja“ 

filmavimo grupę:
– Ir kuriam čia iš jūsų į 

galvą šovė geniali mintis 
miško scenai aprengti 
kaskadininką briedžiu 
ir šitą sceną filmuoti 
per briedžių medžioklės 
atidarymą?

***
Ką tik išsiskyręs vyrukas 

pasakoja draugams:
– Skyrybų priežastimi 

buvo kvailas žaidimas 
išvardinti visus savo 
seksualinius partnerius.

– Ir kur klaida?
– Reikėjo sustoti, 

paminėjus žmonos vardą.
***
Jei norite sužinoti, ką 

namiškiai mano apie jus, 
pabandykite užstoti veikiantį 
televizorių.

***
– Kaip jūs pažymite 

gimtadienius?
– Paprastai. Žmonos – 

restorane, o mano – raudonu 
flomasteriu kalendoriuje.

***
– Kur tave velniai 

nešioja?!
– Tai ir tu juos matai?
***
Teisėjas:
– Petraiti, kodėl jūs 

ginatės, kad nesate plėšikas, 
jei net šeši liudininkai 
patvirtino, kad esate?

– Klausykit, teisėjau, 
apie jus man taip sakė 
šešiasdešimt bachūrų. O aš 
va netikiu.

***
Mergina ateina į modelių 

agentūrą:
– Ar aš galėčiau tapti 

fotomodeliu?
– Ne. Tik fotorobotu.
***
Kompiuterininkas vedė 

sūnelį skiepytis. Jo įrašas 
feisbuke: „Virusų bazė 
atnaujnta“.

BALDAI

• Naują medinę, 2 aukštų lovą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medinę senovinę lovą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 614 19 381. 
Rokiškis
• Virtuvės komplektą. Tinka 10 kv. 
m virtuvei, galima ir sumažinti. 
Parduodu kartu su gartraukiu. Dėl 
kainos galima tartis. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 611 71 133. Rokiškis
• Prieškambario baldus. Spinta + 
2 spintelės + veidrodis. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 611 71 133.  
Rokiškis
• Sekciją. Keliose vietose yra 
įbrėžimų ir vienoje vietoje, viduje 
skilęs stiklas. Išsivežti patiems. 

Kaina 50 Eur. Tel. 8 683 15 125. 
Rokiškis
• Stiklinį staliuką. 1.09x0.60. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 656 73 032.  
Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
minkštų baldų komplektą. Rokiškio 
raj., Kalviai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 688 02 683. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Veikiančią skalbimo mašiną AEG, 
6kg. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 02 617. Rokiškis
• Elektrinę viryklę.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis

DOVANOJA

• Didelę tarybinę spintą, keturių 

durų spintą su antresolėmis, 
lovą su spintele, sofą, pastatomą 
veidrodį, virtuvinį stalą ir aukštą 
virtuvinę spintelę, išskleidžiamus 
stalus, apvalų ir kvadratinį, 
įvairius šviestuvus. Didelį šaldiklį 
(reikalingas remontas).  
Tel. 8 652 91 801. Rokiškis
• Dovanoju šuniuką. 5 mėnesių, 
draugiškas, mielas, sargus. Augs 
nedidelis. Tel. 8 626 70 112. 
Rokiškis
• Dovanoju rainą katinėlį, 6-7 mėn. 
Kastruotas. Tel. 8 612 80 825. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Burokėlius. Apvalūs, įvairaus 
dydžio, nemaži, maistiniai, maišas 

40 kg - 5 Eur. Kazliškio seniūnija. 
Didesnį kiekį pristatau.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
Compaq nc 6220. Gera baterija, 
sudėtos programos internetui, 
veikia gerai, viskas išvalyta. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 620 28 050.  
Rokiškis
• Monitorių Acer. 19 colių.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį. 7 
Windows. Tel. 8 602 35 205. 
Rokiškis


